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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

State/IGO Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

Date on which State/IGO
became party to
the Madrid Protocol (1989)

African Intellectual Property Organization
(OAPI)  - March 5, 20155,6

Albania ...............................................................  October 4, 1995 July 30, 2003
Algeria ...............................................................  July 5, 1972 -
Antigua and Barbuda .........................................  - March 17, 2000
Armenia .............................................................  December 25, 1991 October 19, 20006,10

Australia .............................................................  - July 11, 20015,6

Austria ................................................................  January 1, 1909 April 13, 1999
Azerbaijan ..........................................................  December 25, 1995 April 15, 2007
Bahrain ...............................................................  - December 15, 200510

Belarus ...............................................................  December 25, 1991 January 18, 20026,10

Belgium ..............................................................  July 15, 18923 April 1, 19983,6

Bhutan ................................................................  August 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina ....................................  March 1, 1992 January 27, 2009
Botswana ............................................................  - December 5, 2006
Bulgaria ..............................................................  August 1, 1985 October 2, 20016,10

Cambodia ...........................................................  - June 5, 20155

China ..................................................................  October 4, 19894 December 1, 19954,5,6

Colombia ............................................................  - August 29, 20125,6

Croatia ................................................................  October 8, 1991 January 23, 2004
Cuba ...................................................................  December 6, 1989 December 26, 1995
Cyprus ................................................................  November 4, 2003 November 4, 20035

Czech Republic ..................................................  January 1, 1993 September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea ............  June 10, 1980 October 3, 1996
Denmark .............................................................  - February 13, 19965,6,7

Egypt ..................................................................  July 1, 1952 September 3, 2009
Estonia ...............................................................  - November 18, 19985,6, 8

European Union .................................................  - October 1, 20046,10

Finland ...............................................................  - April 1, 19965,6

France .................................................................  July 15, 18929 November 7, 19979

Georgia ...............................................................  - August 20, 19986, 10

Germany .............................................................  December 1, 1922 March 20, 1996
Ghana .................................................................  - September 16, 20085,6

Greece ................................................................  - August 10, 20005, 6

Hungary .............................................................  January 1, 1909 October 3, 1997
Iceland ................................................................  - April 15, 19976,10

India ...................................................................  - July 8, 20135,6,8

Iran (Islamic Republic of) ..................................  December 25, 2003 December 25, 20035

Ireland ................................................................  - October 19, 20015,6

Israel ...................................................................  - September 1, 20105, 6

Italy ....................................................................  October 15, 1894 April 17, 20005,6

Japan ..................................................................  - March 14, 20006,10

Kazakhstan .........................................................  December 25, 1991 December 8, 2010
Kenya .................................................................  June 26, 1998 June 26, 19985,6

Kyrgyzstan .........................................................  December 25, 1991 June 17, 20046

Latvia .................................................................  January 1, 1995 January 5, 2000
Lesotho ..............................................................  February 12, 1999 February 12, 1999
Liberia ................................................................  December 25, 1995 December 11, 2009
Liechtenstein ......................................................  July 14, 1933 March 17, 1998
Lithuania ............................................................  - November 15, 19975

Luxembourg .......................................................  September 1, 19243 April 1, 19983,6



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO Date on which State became party to the
Madrid Agreement2

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)

Madagascar ........................................................  - April 28, 200810

Mexico ...............................................................  - February 19, 20136,10

Monaco ..............................................................  April 29, 1956 September 27, 1996
Mongolia ............................................................  April 21, 1985 June 16, 2001
Montenegro ........................................................  June 3, 2006 June 3, 2006
Morocco .............................................................  July 30, 1917 October 8, 1999
Mozambique ......................................................  October 7, 1998 October 7, 1998
Namibia ..............................................................  June 30, 2004 June 30, 20048

Netherlands ........................................................  March 1, 18933,11 April 1, 19983,6,11

New Zealand ......................................................  - December 10, 20125,6,12

Norway ...............................................................  - March 29, 19965,6

Oman ..................................................................  - October 16, 200710

Philippines .........................................................  - July 25, 20125, 6, 8

Poland ................................................................  March 18, 1991 March 4, 199710

Portugal ..............................................................  October 31, 1893 March 20, 1997
Republic of Korea ..............................................  - April 10, 20035,6

Republic of Moldova .........................................  December 25, 1991 December 1, 19976

Romania .............................................................  October 6, 1920 July 28, 1998
Russian Federation ............................................  July 1, 197613 June 10, 1997
Rwanda ..............................................................  - August 17, 2013
San Marino .........................................................  September 25, 1960 September 12, 20076, 10

Sao Tome and Principe ......................................  - December 8, 2008
Serbia14 ...............................................................  April 27, 1992 February 17, 1998
Sierra Leone .......................................................  June 17, 1997 December 28, 1999
Singapore ...........................................................  - October 31, 20005,6

Slovakia .............................................................  January 1, 1993 September 13, 199710

Slovenia .............................................................  June 25, 1991 March 12, 1998
Spain ..................................................................  July 15, 1892 December 1, 1995
Sudan .................................................................  May 16, 1984 February 16, 2010
Swaziland ...........................................................  December 14, 1998 December 14, 1998
Sweden ...............................................................  - December 1, 19955,6

Switzerland ........................................................  July 15, 1892 May 1, 19976, 10

Syrian Arab Republic ........................................  - August 5, 20045

Tajikistan ...........................................................  December 25, 1991 June 30, 20116, 10

The former Yugoslav   
Republic of Macedonia ......................................  September 8, 1991 August 30, 2002
Tunisia ...............................................................  - October 16, 20135, 6

Turkey ................................................................  - January 1, 19995, 6, 8

Turkmenistan .....................................................  - September 28, 19996,10

Ukraine ...............................................................  December 25, 1991 December 29, 20005, 6

United Kingdom ................................................  - December 1, 19955, 6, 15

United States of America ...................................  - November 2, 20035, 6

Uzbekistan .........................................................  - December 27, 20066, 10

Viet Nam ............................................................  March 8, 1949 July 11, 20066

Zambia ...............................................................  - November 15, 2001
Zimbabwe ..........................................................  - March 11, 2015

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
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6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

1 The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

2 All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

3 The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

4 Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

5 In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.

6 In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to
it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of
a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

7 Not applicable to the Faroe Islands but applicable to Greenland as of January 11, 2011.

8 In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

9 Including all Overseas Departments and Territories.

10 In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.

11 The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.

12 With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

13 Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

14 Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

15 Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.



Extras din codurile normalizate ale OrganizaÛiei Mondiale a Propriet|Ûii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare
la organizaÛiile internaÛionale Õi Û|rile care elibereaz| sau înregistreaz| titluri de proprietate industrial| Õi care se reg|sesc frecvent în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| (lista este actualizat| de OMPI, în iulie 2019).

AD - Andorra
AE - Emiratele Arabe Unite
AF - Afganistan
AG - Antigua Õi Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AM - Armenia
AO - Angola
AP - OrganizaÛia Regional|

  African| de Proprietate
  Intelectual| (ARIPO)1,6

AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AW - Aruba
AZ - Azerbaidjan
BA - Bosnia-Herzegovina
BB - Barbados
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrain
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Insulele Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BQ - Bonaire, Sf. Eustache Õi     

  Saba
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BT - Bhutan
BV - Insula Bouvet
BW - Botswana
BX - Oficiul Benelux pentru

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

BY - Belarus
BZ - Belize
CA - Canada
CD - Republica Democrat|

   Congo
CF - Republica Central-African|
CG - Congo
CH - ElveÛia
CI - Coasta de FildeÕ
CK - Insulele  Cook
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Republica Capului Verde
CY - Cipru
CW - Curaáçao
CZ - Cehia
DE - Germania3

DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominica
DO - Republica Dominican|
DZ - Algeria
EA - OrganizaÛia Euroasiatic|

  a Brevetului (EAPO)1,6

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
EH - Sahara Occidental|5

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

EP - Oficiul European de
  Brevete (OEB)1,6,7

ER - Eritreea 
ES - Spania
ET - Etiopia
EU -UniuneaEuropeana 7

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

GA - Gabon
GB - Marea Britanie
GC - Oficiul de Brevete al

  Consiliului de Cooperare
  pentru Statele Arabe din
  Golf (GCC)6

GD - Grenada
GE - Georgia
GG - Guernsey
GH - Ghana 
GI - Gibraltar
GL - Groenlanda
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorial|
GR - Grecia
GS - Georgia de Sud Õi

  Insulele Sandwich
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guyana

HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - CroaÛia
HT - Haiti
HU - Ungaria

IB - Biroul InternaÛional
  al OrganizaÛiei Mondiale
  de Proprietate
  Intelectual| (OMPI)4,6

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IM - Insula Man
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamic|)
IS - Islanda
IT - Italia

JE - Jersey
JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenya
KG - Kârgâzstan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Insulele Comore
KN - Sfântul Kitts Õi Nevis
KP - Republica Popular| 

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

LB - Liban 
LC - Sfânta Lucia
LI - Liechtenstein
LK - Sri Lanka
LR - Liberia
LS - Lesotho
LT - Lituania
LU - Luxemburg
LV - Letonia
LY - Jamahiria Arab| Libian|

MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
ME - Muntenegru
MG - Madagascar
MK - Macedonia
ML - Mali
MM - Myanmar 
MN - Mongolia
MO - Macao
MP - Insulele Mariana de Nord
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Mauritius
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaezia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeeland|

OA - OrganizaÛia African| de
  Proprietate Intelectual|
  (OAPI)1,6

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PW - Palau
PY - Paraguay

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

RO - România
RS - Serbia
RU - Rusia
RW - Rwanda

SA - Arabia Saudit|

SB - Insulele Solomon
SC - Insulele Seychelles
SD - Sudan
SE - Suedia
SG - Singapore
SH - Sfânta Elena, Ascension

  si Tristan da Cuhna
SI - Slovenia
SK - Slovacia
SL - Sierra Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Surinam
SS - Sudanul de Sud
ST - Säo Tomé Õi Príncipe
SV - Salvador
SX -Sint Maarten 

(regiunea oladez|)
SY - Republica Araba  Siriana
SZ - Eswatini

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TJ - Tadjikistan
TL - Timorul de Est
TM - Turkmenistan
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad Õi Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan, Provincie

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistan

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

  Õi Grenadinele
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WO - OrganizaÛia Mondial|
  de Proprietate
  Intelectual|
  (OMPI) 
  (Biroul InternaÛional)4,6

WS - Samoa

XN - Institutul Nordic pentru
  Brevete (NPI)1,6

XU - Uniunea Internationala pentru 
 Protectia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV)6

XV - Institutul de Brevete 
  Visegrad (VPI)1,6

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

1. OrganizaÛii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acÛioneaz| în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor). În cazul Oficiului
European de Brevete, este organ operaÛional al OrganizaÛiei Europene de Brevete.

2. Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectual| (BOIP) (înainte, Oficiul pentru M|rci înregistrate Õi Modele industriale) a înlocuit oficiile naÛionale din Belgia, Luxemburg Õi Olanda, în ceea
ce priveÕte orice activitate care are leg|tur| cu m|rcile, desenele Õi modelele.

3. În bazele de date electronice ale Registrului InternaÛional de M|rci, Biroul InternaÛional al OMPI foloseÕte urm|toarele coduri adiÛionale, diferite de codurile active ale Standardului ST.3: “DD”
pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federal| Germania; “DT” pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie
1990, a constituit Republica Democrat| Germania.

4. Codul “WO” este utilizat în leg|tur| cu publicarea internaÛional| sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaÛionale, înregistrate la orice Oficiu receptor,
membru PCT dar, în aceeaÕi m|sur|, Õi în leg|tur| cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la Haga privind Depozitul InternaÛional al Modelelor. În aceast| privinÛ|, referirea
se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST.9 Õi ST.80. Codul “WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveÕte înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, în
cadrul Acordului de la Madrid Õi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaÛional| a M|rcilor. Codul “IB” este folosit în ceea ce priveÕte primirea cererilor internaÛionale, în cadrul
PCT, înregistrate de Biroul InternaÛional al OMPI, având Õi rolul de Oficiu receptor, membru PCT.

5. Nume provizoriu.
6. Acronimul sau abrevierea unei entit|Ûi nu este parte din denumirea acesteia.
7. Codurile de dou| litere „EP”, „EM” Õi „QZ” trebuie folosite pentru a indica Oficiul corespunz|tor definit în acest Standard, în timp ce codul „EU” trebuie folosit pentru a indica alte instituÛii

ale Uniunii Europene. În plus, codurile trebuie folosite în urm|toarele situaÛii:
„EP” pentru documente Õi informaÛii legate de brevete administrate de Oficiul European de Brevete (OEB);
„EM” pentru documente Õi informaÛii legate de M|rci din Uniunea European| Õi Desene Õi Modele Industriale din Uniunea European|, administrate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectual| (EUIPO), Õi pentru desemnarea Uniunii Europene în Sistemele Madrid Õi Haga;
„QZ” pentru documente Õi informaÛii legate de Oficiul European pentru Comunitatea Soiurilor de Plante (CPVO); Õi
„EU” pentru documente Õi informaÛii legate de alte drepturi aplicabile în Uniunea European| care nu sunt acoperite de codurile „EP”, „EM” Õi „QZ”, cum ar fi autorizaÛiile de comercializare
aprobate de AgenÛia European| pentru Medicamente sau indicaÛii geografice protejate de legislaÛia UE.



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

(111) Num|rul de ordine al înregistr|rii
(116) Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
(117) În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
(141) Data sfârÕitului validit|Ûii înregistr|rii m|rcii.

* Data înregistr|rii / reînnoirii:
(151) Data înregistr|rii
(156) Data reînnoirii

Numere de înregistrare conexe:
(161) Num|rul (numerele) de înregistrare anterior (oare) înregistr|rii reînnoite, în caz de diferenÛe cu num|rul

(numerele) indicat (e) sub codurile (111) Õi (116).

(170) Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
(171) Durata prev|zut| a înregistr|rii
(176) Durata prev|zut| a reînnoirii
(180) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
(181) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
(186) Data prev|zut| de expirare a reînnoirii

AdministraÛia care înregistreaz| marca
*(190) Codul cu dou| litere (conform normei ST 3 a OMPI), permiÛând identificarea administraÛiei care înregistreaz|

marca

(200) Date referitoare la cerere:
*(210) Num|rul de ordine al cererii
*(220) Data de depozit a cererii
  (230) Date referitoare la expoziÛii
  (250) Locul de depozit al cererii
*(260) Num|rul de ordine al cererii examinate
  (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform ConvenÛiei de la Paris, Õi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea
m|rcii în Ûara de origine:
*(310) Num|rul de ordine atribuit primei cereri
*(320) Data de depozit a primei cereri
*(330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiÛând identificarea oficiului naÛional sau regional la care a fost

depus| prima cerere, sau organizaÛia la care a fost depus| prima cerere
  (340) Prioritate parÛial|
  (350) Vechime
  (360) Vechime parÛial|
  (390) Date referitoare la înregistrare în Ûara de origine (de exemplu, în cazul înregistr|rii unei m|rci ("telle quelle")

(400) Data la care anumite informaÛii sunt f|cute accesibile publicului:
(441) Data la care informaÛiile privind cererea neexaminat| au fost f|cute accesibile publicului
(442) Data la care informaÛiile privind cererea examinat| au fost f|cute accesibile publicului
(450) Data la care informaÛiile privind înregistrarea au fost f|cute accesibile publicului



(500) InformaÛii diverse
Clasificarea produselor sau serviciilor:
*(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate
*(511) Clasificarea internaÛional| a produselor sau serviciilor, în scopul înregistr|rii m|rcilor (clasificarea Nisa),

lista produselor sau serviciilor conform acestei clasific|ri
  (512) Clasificarea naÛional|, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei clasific|ri

IndicaÛii referitoare la folosirea m|rcii:
(521) IndicaÛie conform c|reia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerÛ
(523) IndicaÛie conform c|reia solicitantul a prezentat dovezile dreptului s|u de a folosi anumite elemente ale m|rcii
(525) IndicaÛie conform c|reia marca a fost radiat| pentru nefolosire
(526) RenunÛare
(527) IndicaÛii referitoare la cerinÛele utiliz|rii
(529) IndicaÛii referitoare la limit|rile utiliz|rii

Descrierea elementelor figurative ale m|rcii:
(531) Conform clasific|rii internaÛionale a elementelor figurative ale m|rcii (clasificarea Viena)
(532) Conform unei clasific|ri naÛionale
(539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat

*(540) Reproducerea m|rcii:
*(541) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere standard
*(546) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere nestandard

  (550) IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
  (551) IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
  (554) Marca tridimensional|
  (555) Marca hologram|
  (556) Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
  (557) Marca olfactiv|, inclusiv caracteristicile sale

  (561) Transliterarea m|rcii
  (566) Traducerea m|rcii sau a cuvintelor conÛinute în marc|

  (571) Descrierea m|rcii

  (580) Data înscrierii oric|rui tip de tranzacÛie privind cererile de înregistrare sau înregistr|rile (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adres|, renunÛare, cesiune a protecÛiei)

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

(600) ReferinÛe la alte depozite Õi înregistr|ri de marc| înrudite din punct de vedere juridic:

(641) Num|rul Õi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
(646) Num|rul Õi data altor înregistr|ri înrudite din punct de vedere juridic

(700) InformaÛii privind p|rÛile interesate de o cerere sau de o înregistrare:
*(730) Num|rul Õi adresa solicitantului sau titularului înregistr|rii
*(731) Numele Õi adresa solicitantului
*(732) Numele Õi adresa titularului înregistr|rii
  (733) Indicarea activit|Ûilor industriale sau comerciale ale solicitantului
  (740) Numele Õi adresa mandatarului

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

  (770) Numele Õi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
  (771) Numele precedent sau adresa precedent| a solicitantului sau titularului (f|r| schimbare de titular)



InformaÛii privind licenÛiatul sau licenÛiaÛii:
(791) Numele Õi adresa licenÛiatului
(793) IndicaÛia condiÛiilor sau restricÛiilor prev|zute în licenÛ|

(800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaÛional| a m|rcilor conform Aranjamentului de la Madrid, privind
înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, Õi Protocolului referitor la acest Aranjament

Date privind dreptul la înregistrare:
(811) Statul contractant al c|rui titular este solicitant
(812) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul are o întreprindere

industrial| sau comercial| efectiv| Õi serioas|
(813) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul îÕi are domiciliul
(814) Partea contractant| pe teritoriul c|reia noul titular îndeplineÕte condiÛiile cerute ca s| fie titular de înregistrare

internaÛional|

Date privind cererea de baz| sau înregistrarea de baz|:
(821) Cererea de baz|
(822) Înregistrarea de baz|

Date privind p|rÛile contractante vizate prin înregistrarea internaÛional|, reînnoirea sau modificarea
(831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
(832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
(833) P|rÛi contractante interesate

InformaÛii diverse:
(841) Statul al c|rui titular este solicitant
(842) Natura juridic| a titularului (persoan| moral|) Õi statul Õi, dac| este cazul, teritoriul în interiorul acestui stat

în care persoana moral| este constituit|

Date privind limitarea listei produselor Õi serviciilor:
(851) Limitarea listei produselor Õi serviciilor

Date privind refuzul de protecÛie Õi invalid|rile:
(861) Refuz total de protecÛie
(862) Refuz parÛial de protecÛie
(863) Data la care începe efectul invalid|rii

Date privind o modificare adus| înregistr|rii internaÛionale:
(871) Num|rul p|rÛii cedate din înregistrarea internaÛional|
(872) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale fuzionate
(873) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale ce rezult| din fuziune

Date privind înlocuirea Õi divizarea:
(881) Num|rul Õi data înregistr|rii naÛionale sau a înregistr|rilor naÛionale sau regionale înlocuite printr-o

înregistrare internaÛional| (art. 4 bis al Aranjamentului de la Madrid Õi art. 4 bis al Protocolului)
(882) Data Õi num|rul elementelor care fac obiectul diviz|rii: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cerere

sau înregistrarea de baz|
(883) Noile numere ale elementelor ce rezult| din diviziune: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cererea

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)



1. LISTA CERERILOR DE MĂRCI ADMISE
LA ÎNREGISTRARE CONFORM
ART. 26, ALIN (1), DIN LEGEA
84/1998, REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT

 Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

 În  termen  de  doua  luni  de  la  data  publicarii  admiterii  cererii  de 
înregistrare  a  marcii,  conform art.  26  alin.  (4),  orice  persoana  interesata 
poate formula opozitie la înregistrarea marcii.
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(210) M 2020 04429
(151) 07/08/2020
(732) ETCO NETWORK SRL, SOS.

ODAII NR. 42, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ETCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare.

───────

(210) M 2020 04778
(151) 03/08/2020
(732) INSTITUTUL DE CERCETARI IN

(540)

INCERTRANS

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

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananti, adezivi pentru
industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi
artă.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, produse
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
fungicide, erbicide.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, produse metalice.

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,

7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).

TRANSPORTURI INCERTRANS
S.A., 
CALEA GRIVIŢEI NR.91-393, 
BUCUREŞTI, 010719,ROMANIA
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membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalat, caractere
tipografice, forme de tipar.

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii şi
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii servicii de
transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un
loc în altul (pe şine, pe şosea, pe apă, prin aer
sau prin conducte) ca şi serviciile în mod necesar
legate de aceste transporturi, cum sunt serviciile
de depozitare a mărfurilor în depozite sau alte
clădiri, pentru a fi conservate sau păzite, servicii
prestate de companiile care exploatează gări,
poduri, instalaţii de transbordare pentru trenuri,
utilizate de transportator, servicii de închiriere
de vehicule de transport, servicii referitoare la
funcţionarea aeroporturilor, servicii referitoare la
ambalarea şi împachetarea mărfurilor înainte
de expediţie, servicii de informaţii referitoare
la călătorii şi transporturi de mărfuri oferite de
agenţii, brokeri de turism, informaţii referitoare
la tarife, orare şi modalităţi de transport, servicii
referitoare la inspecţia vehiculelor sau mărfurilor
în vederea transportului.
40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii

de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(540)

PERISCOPE

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

9. Software şi aplicaţii mobile descărcabile
pentru reţele sociale, software descărcabil
sub forma unei aplicaţii mobile pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,
afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmiterea de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment
sau informaţii, pe internet şi alte reţele de
comunicaţii, software descărcabil pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,
afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmitere de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment
sau informaţii, pe internet și alte reţele de
comunicaţii.
41. Furnizare de divertisment online şi informaţii
despre ştiri în timp real, servicii de raportare
de ştiri, servicii de divertisment, și anume,
furnizarea de difuzare audio şi programe
audiovizuale cu conţinut de divertisment şi ştiri în
timp real, furnizate prin internet şi alte reţele de
comunicaţii.
42. Furnizarea unui site web cu software
care nu se poate descărca pentru a permite
înregistrarea, transmiterea, afişarea, expunerea,
bloggingul, partajarea, difuzarea şi transmiterea
de mijloace electronice, video, ştiri în timp real
şi conţinut de divertisment şi alte informaţii,
furnizarea utilizării temporare de software
online care nu se poate descărca pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,

(210) M 2020 04858
(151) 16/03/2015
(732) Twitter, Inc., 

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, materiale plastice
extrudate, materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.

1355 MARKET STREET, 
SUITE 900, SANFRANCISCO 
CALIFORNIA 94103, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA
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45. Servicii de reţele sociale online, furnizarea
unei platforme de reţele sociale pe internet şi alte
reţele de comunicaţii, în scop de divertisment.

───────

(540)

ENAYATI SENIOR

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.05.21; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1246 C), albastru (Pantone 2728 C),

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

43. Servicii de cămine (aziluri) de bătrâni.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(540)

ROVAL ROBINETI &
FITINGURI ALAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.13.25; 29.01.14

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

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, racorduri metalice pentru ţevi,
țevi de scurgere din metal, ramificații metalice
pentru țevi, cleme metalice pentru cabluri şi
ţevi, coliere metalice pentru fixarea ţevilor,
ţevi de scurgere din metal, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, coturi metalice pentru ţevi, mufe din
metal pentru ţevi, ţevi metalice / tuburi metalice,
cepuri metalice pentru butoaie/robinete cu cep

afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmiterea de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment,
sau informaţii, furnizarea unei platforme de
găzduire web care include utilizarea temporară
de software care nu poate fi descărcat care
permite utilizatorilor să încarce, să posteze, să
afişeze, să difuzeze, şi să partajeze videoclipuri
şi conţinut digital, crearea unei comunităţi online
pentru ca utilizatorii înregistraţi să participe la
reţele sociale, furnizor de servicii de aplicaţii cu
software de interfaţă de programare de aplicaţii
(API) pentru integrarea conţinutului video în site-
uri web, aplicaţii, şi în software-uri ale terţilor.

STR. GARLEI NR. 88, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013724, ROMANIA

(210) M 2020 04862
(151) 14/07/2020
(732) REVERA ASSISTED SRL, 

(210) M 2020 04869
(151) 14/07/2020
(732) KLUDER PLAST SRL, 

ŞOS. GIURGIULUI NR. 269, 
CLĂDIREA  W3, SAT 1 DECEMBRIE,
JUD.ILFOV, 
COMUNA 1 DECEMBRIE, ILFOV, 
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL LIBERTĂŢII NR. 22, 
BL. 102, SC. 3, ET. 6, AP. 55, 
SECTOR 5, BUCUREȘTI,ROMANIA
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metalice pentru butoaie, capace de etanşare
din metal, cleme metalice pentru cabluri şi ţevi,
crampoane metalice (cleme) / cleme metalice
(crampoane), fitinguri ramificate din metal.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/ instalaţii sanitare pentru baie, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, instalaţii
de tras apa, instalaţii de încălzire (apă) / instalaţii
pentru încălzirea apei, fitinguri pentru baie cu aer
cald, țevi (componente ale instalaţiilor sanitare) /
ţevi de apă pentru instalaţiile sanitare, accesorii
de reglare pentru instalaţiile şi ţevile de apă
sau gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, şaibe pentru robinetele de apă / şaibe
pentru robineţii de apă, încălzitoare de apă,
instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, robineți, robineți de apă,
robineți de distribuție a apei, robineți pentru
conducte de apă, robineți pentru baie montați
în perete, robineți pentru chiuvete montați în
perete, robineți pentru lavoare, montați în perete,
robineți pentru bideuri, montați în perete, fitinguri
terminale pentru alimentare cu apă, fitinguri
pentru conducte sanitare de apă, fitinguri de
reglare pentru conducte de apă, fitinguri de
reglare pentru țevi de apă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, furtunuri din pânză cauciucată,
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, furtunuri
din material textil, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, garnituri pentru ţevi / garnituri de etanşare
pentru ţevi, mufe pentru ţevi, nemetalice /
învelişuri pentru ţevi, nemetalice, materiale
de ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau

semiprelucrat, şaibe din cauciuc sau fibră
vulcanizată, inele de etanşare/garnituri de
etanşare, fitinguri nemetalice pentru țevi, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, fitinguri pentru țevi
(racorduri) nemetalice (piese pentru țevi de apă
rigide), conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri rigide,
toate nemetalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, țevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, conducte, nemetalice
pentru instalații de ventilare și de aer condiționat,
țevi rigide, nemetalice pentru construcții, valve
pentru țevile de apă, nemetalice sau din plastic,
țevi de apă, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
demonstraţii cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, lucrări de instalație de apă și canal,
întreținerea și construcția conductelor.

───────
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(540)

KLUDER PPR
PIPE & FITTINGS

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, negru, gri

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, racorduri metalice pentru țevi,
ţevi de scurgere din metal, ramificații metalice
pentru țevi, cleme metalice pentru cabluri și
țevi, coliere metalice pentru fixarea țevilor,
ţevi de scurgere din metal, conducte metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată/
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, coturi metalice pentru țevi, mufe din
metal pentru țevi, ţevi metalice/tuburi metalice,
cepuri metalice pentru butoaie/robinete cu cep
metalice pentru butoaie, capace de etanșare
din metal, crampoane metalice (cleme)/cleme
metalice (crampoane), fitinguri metalice pentru
uși, aliaje din metale comune, bolțuri metalice,
cornișe metalice.

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice. furtunuri din pânză cauciucată,
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru țevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru țevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, furtunuri din
material textil, îmbinări, nemetalice, pentru țevi,
garnituri pentru țevi/garnituri de etanșare pentru
țevi, mufe pentru țevi, nemetalice/învelișuri
pentru țevi, nemetalice, materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru țevi, inele de cauciuc,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat, şaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de
etanșare/garnituri de etanșare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, conducte,

(210) M 2020 04870 11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, fitinguri pentru baie, instalații pentru
baie/instalații sanitare pentru baie, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalațiile de încălzire, instalații
de tras apa, instalații de încălzire (apă)/instalații
pentru încălzirea apei, fitinguri pentru baie
cu aer cald, ţevi (componente ale instalațiilor
sanitare)/țevi de apă pentru instalațiile sanitare,
accesorii de reglare pentru instalațiile și țevile
de apă sau gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru țevile de gaz, accesorii de
reglare și de siguranță pentru instalațiile de
apă, accesorii de reglare și de siguranță
pentru instalațiile de gaz, robinete pentru țevi
și conducte/robineți pentru țevi și conducte,
robinete/robineți, şaibe pentru robinetele de apă/
șaibe pentru robineții de apă, încălzitoare de
apă, instalații de distribuire a apei, instalații
de conducte de apă, instalații de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate și mașini pentru purificarea apei,
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
instalații pentru alimentarea cu apă, instalații de
tragere a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, fitinguri, formate, pentru
cuptoare, fitinguri terminale pentru alimentare
cu apă, fitinguri pentru conducte sanitare de
apă, fitinguri de reglare pentru conducte de apă,
fitinguri de reglare pentru țevi de apă.

COMUNA 1
(151) 14/07/2020
(732) KLUDER PLAST SRL, 

DECEMBRIE, ŞOS. GIURGIULUI, 
NR. 269, CLĂDIREA W3,
JUD.ILFOV,  SAT  1  DECEMBRIE, 
ILFOV,ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL LIBERTĂŢII NR.22, BL.102, 
SC. 3,ET.6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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nemetalice, pentru instalațiile de ventilare și
de aer condiționat, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcții, valve pentru țevile de
apă, nemetalice sau din plastic, ţevi de
apă, nemetalice, colțare, nemetalice, pentru
construcții, ramificații pentru țevi, nemetalice,
ţevi de presiune, nemetalice, cornișe, cornișe
nemetalice pentru construcții.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol
și gaze, lucrări de instalație de apă și canal,
întreținerea și construcția conductelor.

───────

(540)

K-FOOD

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 11.01.02; 27.05.02; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.15

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata
de produse alimentare asiatice prin intermediul
magazinelor fizice, magazinelor online şi prin

distribuţie, servicii de vânzare prin intermediul
site-urilor, servicii de vânzare prin intermediul
magazinelor cu specific asiatic.
39. Distribuţia de alimente (HoReCa, retail).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii oferite de restaurante (Udon sau Soba)

───────

(210) M 2020 04873
(151) 14/07/2020
(732) INSTANT INTERNATIONAL SRL,

(540)

INSTANT Să-ţi fim de ajutor!

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

STR. 1 DECEMBRIE, BL. 103, 
AP.25, PARTER, 
JUD. HUNEDOARA,  SIMERIA, 
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(210) M 2020 04872
(151) 14/07/2020
(732) SC CHUNK K-FOOD RO SRL, 

BD UNIRII NR. 16, BL. 5A, SC. 1, 
ET. 3,  AP. 10, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de comerţ online cu plase din

clase:
16. Pixuri.
22. Plase de rafie, saci de rafie, plase din nailon,
saci din nailon pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

21

rafie, saci din rafie, plase din nailon, saci din
nailon şi pixuri.

───────

(210) M 2020 04884
(151) 14/07/2020
(732) S.C. MD CONTENT CREATION

(540)

ML7

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), alb (HEX=#ffffff), verde (HEX
#39c5b8, HEX#3ac5c2), roz, mov

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
41. Educație, divertisment, activitați sportive
și culturale, furnizarea de instruire, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 04901
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(540)

Lala Dornelor

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiţer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04907
(151) 15/07/2020
(732) ROŞCA VLAD PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ, COMUNA ȘINTEU
NR. 28, JUD. BIHOR, SAT SOCET,
BIHOR, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 03.04.14; 03.04.24;
20.07.02

S.R.L., BULEVARDUL ION 
IONESCU DE LA BRAD NR. 5, ET.
3, AP. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013811, ROMANIA

(740) INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.  48,
 BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL BIHOR,
410346 ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

43. Cazare temporară, pensiuni pentru animale,
închiriere de mobilier, lenjerii de pat şi seturi de
masă, asigurarea de hrană și băuturi, consiliere,
consultanță și informații pentru cele menționate
anterior.

───────

(210) M 2020 04910
(151) 15/07/2020
(732) INSTITUTUL DE SPEOLOGIE

''EMIL RACOVIȚĂ'', CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 13, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050711, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE
''EMIL RACOVIȚĂ''

informații științifice în domeniul schimbărilor
climatice și al încălzirii globale, studii de
paleoclimat, realizare de analize științifice,
realizare de studii științifice, servicii științifice,
servicii de cartografie, explorare subacvatică.

───────

42. Servicii de cercetare științifică, servicii de
cercetare științifică fundamentală și aplicativă în
domeniile: biospeologia, paleobiologia, ecologia,
geologia, geochimia, hidrologia și geografia
sistemelor exocarstice și endocarstice, cercetare
în domeniul protecției mediului, servicii de
laboratoare științifice, cercetare biologică,
analiză chimică, analiza apei, cercetarea în
domeniul schimbărilor climatice, furnizare de

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 02.01.01; 02.01.23

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
activităţi sportive şi culturale, publicare
multimedia, furnizare de publicații electronice,
nedescărcabile, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații on-line, nedescărcabile.
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(210) M 2020 04911
(151) 16/07/2020
(732) LAURENTIU PAVELESCU,

(540)

Capital Vision Engineers-
Architects-Consultants

(531) Clasificare Viena:
07.11.01; 07.11.15; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.05

clase:
35. Servicii de consultanță în afaceri, asistență
în domeniul administrării afacerilor, asistență
în domeniul organizării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătură cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind planificarea comercială,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în afaceri pentru firme, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță pentru conducerea afacerilor,

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

consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind constituirea și
derularea afacerilor, consultanță privind eficiența
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea  afacerilor,  consultanță  în  materie
de afaceri,  consultanță în  materie de  eficiență
a  afacerilor,  consultanță  în  materie de 
management,  consultanță  în  planificarea
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
privind organizarea afacerii, consultanță
privind organizarea și economia întreprinderii,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, consultanță
profesională cu privire la deschiderea
unei afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță și
informații privind managementul afacerilor
comerciale, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, servicii de asistență și
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind administrarea afacerilor,
servicii de consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind exploatarea invențiilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță privind
managementul  riscurilor  comerciale,  servicii  de
consultanță  privind  planificarea  afacerilor,
servicii   de  consultanță   privind   strategiile
comerciale,  servicii  de consultanță în
administrarea afacerilor, serviciide expertiză în
afaceri,  servicii  de  consultanță  și consiliere  în
managementul afacerilor.
37. Amenajare de terenuri (construcții),

r pentru
fundații, armături din mortar pentru p

amenajarea spațiilor comerciale (instalare),
aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele construite,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, aplicarea de
căptușeli în tuneluri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, aplicarea de vopsea de protecție
pe clădiri, aplicarea de vopsea de protecție
pe lemn, aplicarea unui strat protector pe
suprafețele cavităților, armături din morta

oduri,
armături din mortar pentru tuneluri (servicii de
consolidare), asfaltare, servicii de construcţii
clădiri și servicii de construcții subacvatice,
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,

BLD. PROF. DR. GHEORGHE
MARINESCU NR. 3, ET. 1, 
AP. 5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI  ASOCIATII  SRL,  STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA
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42. Cercetare în proiectarea de calculatoare,
consultanță profesională privind amenajarea
de interior, consultanță profesională privind
designul de bucătării la comandă, consultanță
profesională în materie de design industrial,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în decorațiuni interioare, consultanță
în domeniul automatizării birourilor și spațiilor de
lucru, consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru planificare urbană, design

consolidarea solului, construcția de complexuri
pentru întreprinderi, construcția de complexuri
sportive, construcția de complexuri în scop
recreativ, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de fundații pentru poduri, construcția
de structuri de inginerie civilă prin așezarea
betonului, construcția de structuri de inginerie
civilă prin turnarea betonului, construcția de
structuri de inginerie civilă prin fasonarea
betonului, construcția de structuri de oțel pentru
clădiri, construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de birouri,
construcție de bucătării, construcție de case,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri de apartamente, construcție de clădiri
pe bază de comandă, construcție de clădiri și
de alte structuri, construcție de florării (sere)
și de sere, construcție de galerii, construcție
de galerii subterane, construcție de instalații
publice, construcție de instalații solare utilitare,
construcție de instituții medicale, construcție
de lucrări publice, construcție de lucrări
rurale, construcție de magazine, construcție de
panouri, construcție de piloni, construcție de
poduri, construcție de proprietăți industriale,
construcție de proprietăți, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcție de saune, construcție
de sere, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de spații de cazare interioare,
construcție de structuri din oțel, construcție
de terenuri de sport, construcție de ziduri,
construcție de verande, construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau  parcare),  construcții  civile,  construcții,
construcții de case pe bază de comandă,
construcții  de clădiri  comerciale,  construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții
de infrastructură, construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții de terase,
construcții subterane, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire de
locuințe private, construire de locuri de cazare 
pentru  turism,  construire  de părți  de  clădiri,
construire  de  spitale,  construire de  structuri
subterane,  construire  de  uzine chimice,
construire  de  școli,  construirea  de aeroporturi,
construirea de centre comerciale, construirea
de  fabrici,  construirea  de  locuințe   publice,
 

construirea  de  zone  rezidențiale,   consultanță
privind  construcția  de  clădiri  și de  clădiri
rezidențiale,  consultanță  în  domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultații
pentru construcții, decorare de clădiri (vopsire),
demolări de construcții, dinamitarea terenurilor,
excavare, drenare de teren, forare de tuneluri,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații pentru
construcții, referitoare la lucrări publice, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice, furnizare de informații privind
demolarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații referitoare la construcția de clădiri,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, instalare de acoperișuri, izolarea
acoperișului, lucrări de fundație, lucrări de
instalații sanitare, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, montarea izolației
termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
de canalizare, servicii de cofrare, servicii
de construcții, săpare de puțuri, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, servicii de construcții subacvatice de
inginerie civilă, servicii de consultanță privind
construcția de clădiri, servicii de demolare,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de instalații electrice, servicii de
management în construcții, stabilizarea solului,
stivuirea pământului, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, șlefuirea betonului,
servicii de terasare, turnarea betonului, vopsire
și lăcuire, zugrăvirea caselor.
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arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de centre comerciale, design grafic,
design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design pentru
restaurante, furnizare de informații în domeniul
dezvoltării de produs, furnizare de informații
în domeniul proiectării de produs, furnizarea
de informații cu privire la designul industrial,
planificare în domeniul designului, planificare
și proiectare de baze sportive, planificare și
proiectare de bucătării, planificare și proiectare
de spații pentru vânzare cu amănuntul,
realizarea de planuri (construcții), proiectare
(amenajare) de baruri, proiectare a exterioarelor
clădirilor, proiectare asistată de calculator
pentru operațiuni de producție, proiectare
de acoperiri de pardoseală, proiectare de
bucătării, proiectare de băi, proiectare de case,
proiectare de camere cu atmosferă controlată,
proiectare de clădiri, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, proiectare de clădiri
industriale, proiectare de clădiri pentru îngrijirea
sănătății, proiectare de componente mecanice
și micromecanice, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de conducte, proiectare
de hoteluri, proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, proiectare de instalații de încălzire,
proiectare de instalații industriale, proiectare
de lucrări de inginerie pentru prevenirea
inundațiilor, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării clădirilor în caz
de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz
de viituri, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare de sisteme de iluminat, proiectare
de sisteme de măsurare, proiectare de sisteme
electrice, proiectare de sisteme informaționale în
domeniul managementului, proiectare de spații
de birou, proiectare de standuri de expoziție,
proiectare de sticlă și de produse din sticlă,
proiectare de structuri de schele, proiectare de
studii topografice, proiectare de studii geologice,
proiectare de utilaje industriale, proiectare
de utilaje specializate folosite la fabricarea
echipamentelor de iluminat, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de pub-uri,
proiectare (design) de restaurante, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai multe etaje,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
proiectare de utilaje specializate, proiectare și
consultanță în inginerie, proiectarea (design-
ul) spațiului interior, proiectarea amplasării
birourilor, proiectarea amplasării mobilierului

de birou, realizare de studii de fezabilitate
referitoare la proiecte, proiectarea unor
tratamente de corecție pentru remedierea
unor defecte în structuri, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, servicii de
consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de consultanță pentru amenajarea
magazinelor, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, servicii de consultanță în
materie de decorațiuni interioare, servicii de
consultanță în materie de design industrial,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de consultanță în materie
de proiectare de iazuri, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial, servicii
de design interior și exterior, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de design pentru restaurante,
servicii de design în domeniul arhitecturii, servicii
de inginerie pentru proiectarea de utilaje, servicii
de inginerie în materie de proiectare de structuri,
servicii de inginerie și inginerie asistată de
calculator, servicii de proiectare a clădirilor,
servicii de proiectare asistată de calculator,
servicii de proiectare a spațiului pentru camere
cu atmosferă controlată, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții, servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, servicii
de proiectare de băi, servicii de proiectare
grafică, servicii de proiectare la comandă,
servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii de
proiectare privind instrumentele de prelucrare a
datelor, servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru locuințe, servicii
de proiectare referitoare la băi, servicii de
proiectare referitoare la instalarea de accesorii
sanitare, servicii de proiectare referitoare la
instalarea de căzi, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire, servicii
de proiectare tehnică de aparate și instalații
sanitare, servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru alimentare cu apă, servicii de
proiectare tehnică de instalații pentru încălzire,
servicii pentru proiectare (design) de birouri,
servicii pentru proiectare (design) de cluburi,
servicii pentru proiectare (design) de hoteluri,
servicii pentru proiectare (design) de pub-uri,
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servicii pentru proiectare (design) de spitale,
servicii pentru proiectare (design) de unități de
restaurație, servicii pentru proiectarea industrială
de calculatoare, servicii tehnologice privind
designul, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii științifice și design
privind acest domeniu, studii de fezabilitate în
materie de proiectare, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
ingineriei, construcții civile (servicii de inginerie),
consultanță tehnică în domeniul ingineriei
mediului, consultanță în domeniul ingineriei
civile, servicii de desen tehnic, efectuarea de
expertize tehnice, elaborare de rapoarte tehnice,
estimări în domeniul tehnologic efectuate de
ingineri, estimări în domeniul științific efectuate
de ingineri, evaluări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, evaluări în domeniul
științific efectuate de ingineri, expertize tehnice
(lucrări de inginerie), furnizare de informații
privind ingineria industrială, inginerie mecanică,
inginerie tehnică, planificare de proiecte tehnice
în domeniul ingineriei, proiectare în domeniul
ingineriei, realizare de studii de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, realizarea de
rapoarte tehnice, servicii de arhitectură și
inginerie, servicii de consultanță tehnică în
domeniul ingineriei civile, servicii de consultanță
în materie de inginerie industrială, întocmirea
de rapoarte privind studiile de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, servicii
de consultanță tehnică, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie structurală, servicii de
management al proiectelor de inginerie, servicii
de planificare în inginerie civilă, servicii de
proiectare pentru structuri temporare, servicii de
proiectare tehnică asistată de calculator, servicii
de proiectare tehnică asistată de calculator
în domeniul ingineriei, servicii de proiectare
în ingineria civilă, servicii de proiectare și
desen tehnic asistate de calculator, servicii
tehnice pentru analiza structurilor, servicii
tehnice pentru terți, studii de proiecte de
inginerie, studii tehnice de fezabilitate, testare
industrială de lucrări de inginerie, servicii de
arhitectură, cercetare în domeniul arhitecturii,
cercetare în domeniul construcțiilor, cercetare
în domeniul planificării urbane, consultanță
profesională privind arhitectura, consultanță în
arhitectură, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, design
arhitectural, elaborare de planuri de casă,
dezvoltare de proiecte de construcții, furnizare
de informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, managementul proiectelor
arhitecturale, planificare pentru construcții

de proprietăți, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, întocmire de proiecte
de arhitectură, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, întocmirea de planuri
arhitecturale, proiectare de săli de expoziție,
realizarea de rapoarte privind arhitectura, servicii
de arhitectură de interior, servicii de arhitectură
pentru pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații pentru
vânzare cu amănuntul, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de
consiliere privind planificarea amplasării sau
amenajării localului, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanță în
domeniul urbanismului, servicii de consultanță
în materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de proiectare de terenuri
de fotbal, servicii de planificare arhitecturală,
servicii de proiectare pentru structuri de
înaltă rezistență, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural.

───────

(210) M 2020 04913
(151) 15/07/2020
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

PatoNerv
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

(210) M 2020 04914
(151) 15/07/2020
(732) S.C. A&D EXOPET S.R.L.,

(540)

ExoPet

clase:
35. Servicii de comerț cu animale vii, hrană,
produse farmaceutice şi veterinare, articole
acvaristică şi plante, recompense, delicatese,
băuturi, produse cosmetice, servicii de comerț
cu produse de îngrijire a pielii, părului, blănii și
penelor, produse de îngrijire a ochilor și urechilor,
produse de îngrijire a ghearelor, produse de
îngrijire dentară, produse de igienă, servicii
de comerț cu scutece, covorașe absorbante,
produse de curăţat, produse antiparazitare,
suplimente alimentare, jucării, jocuri, ansambluri
de joacă, îmbrăcăminte, încălţăminte, lese,
botniţe, zgărzi, hamuri, perii, piepteni, cleşti,
servicii de comerț cu veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
aşternuturi igienice, terarii, acvarii, produse şi
accesorii pentru terarii şi acvarii, colivii, servicii
de comerț cu produse şi accesorii pentru
colivii, produse de educaţie, produse pentru
dresaj, genţi şi cuşti pentru transport, centuri
de siguranță auto, scaune destinate utilizării în
vehicule, cărucioare, medalioane, perne, pături,
paturi, culcuşuri, cuşti, coşuri, cuiburi, mobilier,

toate aceste produse menţionate anterior fiind
destinate animalelor și animalelor de companie,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de publicitate
și de promovare a vânzărilor, organizarea de
campanii publicitare, organizarea de campanii
de promovare, publicitate pentru magazine şi
reţele de magazine, proiectarea de materiale
publicitare, publicarea de texte publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de marketing.

───────

(540)

Gina's

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de

SOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 45,
CAMERA NR. 1, BLOC P16 BIS,
SCARA A, ETAJ 5, AP. 17, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

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

STR. PANDURILOR NR. 42, 
JUDEŢULSUCEAVA, RADAUTI, 
SUCEAVA,ROMANIA

(210) M 2020 04916
(151) 15/07/2020
(732) GINAS MAGIC SRL, 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI  A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
servicii de comerț şi servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuarea de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing şi studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate şi marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,

consultanță privind cercetarea în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(740) SC MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BL. CRINUL,
SC. A, AP. 28, JUDEŢUL IAŞI,
PASCANI, 705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

Țărăncuța

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 06.07.08; 05.05.20; 25.01.25;
24.01.08; 24.01.11; 27.05.01; 29.01.15

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.

STR. HUMORULUI NR. 100, 
JUDEŢUL SUCEAVA,SCHEIA,
 727515, SUCEAVA,ROMANIA

(210) M 2020 04918
(151) 15/07/2020
(732) SC FACOS SA, 

(591) Culori revendicate: roz, alben, verde,
maro, albastru, alb, nergru
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04920
(151) 15/07/2020
(732) NEOFOREST REAL ESTATE

SRL, STR. HELIADE ÎNTRE VII
NR. 72, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NEOPENINSULA
RESIDENCES

(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04921
(151) 15/07/2020
(732) ZEOLITES DEVELOPMENT SRL,

(540)

Doctor ZECO

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
365), albastru (Pantone 109949)

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

1. Produse naturale (fără pesticide) din zeolit, de
uz industrial, pentru decontaminarea fructelor şi
legumelor ce elimină pesticidele, mucegaiurile,
toxinele, metalele grele şi radioactive şi ceara de
pe coajă acestora.

───────

STR. SAMUIL MICU NR. 1A, AP.  3,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
40014, CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2020 04922
(151) 15/07/2020
(732) NAUTICA CLUB HARSOVA SRL,

STR. INDEPENDENTEI NR. 3,
JUDEŢ CONSTANŢA, HARSOVA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, CONSTANŢA,
900654, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NAUTICA CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(540)

VULPIȚA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 04924
(151) 16/07/2020
(732) SMART INVESTMENT WORLD

WIDE SRL, STR. INCINTA
PORT, ZONA SNC, DANA 26,
BIROU 6, PARTER, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900900, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, PARTER, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684, ROMANIA

(540)

AURIX

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────

(210) M 2020 04927
(151) 16/07/2020
(732) CONSILIUL LOCAL AFUMAȚI

PRIN PRIMAR DUMANICA
GABRIEL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-URZICENI NR. 151,
JUD. ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CENTRUL CULTURAL
RADU DE LA AFUMATI

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 04923
(151) 15/07/2020
(732) IFIGENIA IMPEX SRL, 

BLD POLIGRAFIEI NR. 1B, 
SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 04932
(151) 16/07/2020
(732) SIMION-ANDREI MUTU, STR.

CALISTRAT HOGAS NR. 7A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

I LOVE CLUJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.09.01; 24.17.02

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(540)

MARGO software

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

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

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

(210) M 2020 04933
(151) 16/07/2020
(732) MARIN COSTEA, 

STR. MACILOR NR. 7, 
JUDETUL HARGHITA,TOPLITA, 
HARGHITA, ROMANIA
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(540)

TOȚI PENTRU VIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.10; 29.01.05

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

BUCĂTARUL DE OCAZIE
CU ȘOSETE COLORATE

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI 
NR. 73-81,VICTORIA PARK, 
CLĂDIREA 3, ET. 4, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,013685, ROMANIA

(210) M 2020 04934
(151) 16/07/2020
(732) SC SYNGENTA AGRO SRL, 

(591) Culori revendicate: violet (Pantone 
2097C, Pantone 2091 C)

(210) M 2020 04935
(151) 22/07/2020
(732) EVH GOOD LIFE S.R.L., 

INTR. CRIȘUL ALB NR. 41, BL. 7, 
SC.  E, ET. 1, CAM. 3, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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(540)

Universitatea "Dunărea
de Jos" din Galaţi

UNIVERSITAS GALATIENSIS

(531) Clasificare Viena:
07.05.05; 07.01.25; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(540)

PYRAMAL PHARMA

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

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

5. Preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, produse igienice pentru
medicină, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, dezinfectante.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire.

───────

(210) M 2020 04940
(151) 16/07/2020
(732) ANDREI-MARIAN DUNUŢĂ, STR.

CALLIMACHI NR. 67, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Arta de a nu vinde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație și instruire, coaching pentru
viață (instruire), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching), consiliere și coaching cu privire

DE JOS" DIN GALAŢI, 
STR.DOMNEASCĂ NR. 47, 
JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI, 
800008, GALAȚI,  ROMANIA

(210) M 2020 04936
(151) 16/07/2020
(732) UNIVERSITATEA "DUNĂREA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7686C)

STR. PLEVNEI NR. 17, VILA 23, 
JUDEŢILFOV, BRAGADIRU, 
077025,ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 04938
(151) 16/07/2020
(732) PYRAMAL PHARMA SRL, 

(591) Culori revendicate: verde ( RGB 148,
193, 58), turcoaz (RGB 6, 104, 129)
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la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), coaching personal (formare),
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, cursuri de dezvoltare personală,
informații în materie de divertisment, furnizare
de cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
demonstrații educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de seminare
online de formare, instruire cu privire la
dezvoltarea personală, organizare de ateliere și
seminare, organizare de competiții educative,
organizare de competiții în scopul instruirii,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, organizare de întâlniri pe teme
de educație, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii în materie de
formare, organizare de seminarii referitoare la
instruire, organizare de simpozioane referitoare
la educație, organizare de webinare, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, organizare și coordonare de
seminare de formare, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
planificare de prelegeri în scopuri educaționale,
planificare de seminare în scopuri educaționale,
servicii de educație , instruire și divertisment,
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de instruire în abilități
de comunicare, servicii educaționale privind
abilitățile de comunicare, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale.

───────

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

(540)

SECRETUL BUNICII 1876

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 02.03.11; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 25.07.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, maro,
portocaliu, alb

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

1. Amelioranţi pentru panificaţie de uz industrial
sau artizanal, aditivi de aluat şi anume: adjuvanţi
de panificaţie, enzime destinate panificaţiei
şi fermentaţiei, potenţiatori de aromă pentru
alimente, aditivi (chimici) folosiţi la fermentaţie.
30. Drojdie, aditivi de panificaţie, praf de copt,
maia, fermenţi pentru paste.

───────

STR. ETIENNE MARCEL NR. 41, 
PARIS,75001, FRANȚA

(210) M 2020 04941
(151) 16/07/2020
(732) LESAFFRE ET COMPANIE, 
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(210) M 2020 04944
(151) 16/07/2020
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

OptimArt
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical.

───────

(540)

LUS Love U Shoe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.11;
27.05.12; 02.09.01; 26.11.02; 26.11.05

clase:

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive.

───────

(540)

Farmacia DONA Supozitoare
cu glicerină 2000

mg glicerină adulţi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.11

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

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.  51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,ROMANIA

(210) M 2020 04946
(151) 16/07/2020
(732) ON FINSOSFT SOLUTII SRL, 

STR. OTESANI NR. 12, 
SECTOR 2,BUCURESTI, 
023567, ROMANIA

(210) M 2020 04948
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., 

STR. PADURII NR. 4, JUD. ILFOV, 
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, verde deschis,
turcoaz

5.  Supozitoare, supozitoare antihemoroidale.
35. Publicitate.

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

DAILY GOJI DOZA TA
ZILNICĂ DE SĂNĂTATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

29. Fructe conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, paste de
fructe, gemuri de goji, jeleuri din goji, fructe
deshidratate de goji, fructe sub formă de pudră,
pudră de goji cu miere.
30. Ceai, ceai din frunze uscate de goji cu
sau fără fructe de goji deshidratate, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, miere, melasă,
batoane de cereale energizante, batoane
energizante de ciocolată cu goji.
31. Fructe proaspete, fructe goji proaspete,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare, fructe
proaspete de goji.
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, suc
presat la rece din goji, sau goji cu măr, suc de
goji cu miere.

───────

(540)

Farmacia DONA
Supozitoare cu glicerină
1400 mg glicerină copii

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000930/13.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Supozitoare cu glicerină".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
01.01.04; 02.09.01

(591) Culori revendicate:alb, roz, verde
deschis, galben, turcoaz

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2020 04949
(151) 16/07/2020
(732) ADRIAN NICOLAE, 

ALE.GEORGE CRISTIAN STANCIU 
NR.1, BL.V91, SC.3, ET.1, AP.69, 
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(210) M 2020 04950

 STR.
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A.,

PADURII NR. 4, JUDEŢUL ILFOV, 
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

5. Supozitoare, supozitoare laxative,
supozitoare  antihemoroidale.
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(210) M 2020 04951
(151) 16/07/2020
(732) RCS & RDS S.A., STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Digi#EDU Școala viitorului

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 09.07.22;
29.01.12

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04952
(151) 16/07/2020
(732) RCS & RDS S.A., STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Click spre viitor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(540)

Digital Qualia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Războaie de ţesut, maşini-unelte, roboţi
industriali, imprimante 3D, costume robotice
exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire.
42. Inginerie, cercetare medicală, cercetare
mecanică, cercetare tehnologică, cercetare
ştiinţifică, proiectare industrială, stilizare
(proiectare industrială), programare
computerizată, software ca serviciu (SaaS),
proiectarea sistemelor informatice, dezvoltare
de platforme de calculatoare, proiectare de
software pentru calculatoare, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în
format electronic, computerizare în nori (cloud
computing).

───────

(591) Culori revendicate: albastru (RGB 0,
166, 255, RGB 0, 87, 186, RGB 169,
230, 255), alb ( RGB 255, 255, 255)

(210) M 2020 04955
(151) 16/07/2020
(732) ROBERT-EUGEN IACOB, 

STR. BABA NOVAC NR. 8-A 
(NEWTOWN FAZA 2), BL. A, 
SC. 1, AP. 304, SECTOR 3, 
BUCURESTI,  031628, ROMANIA
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(210) M 2020 04962
(151) 16/07/2020
(732) CUSTOM TANKS SRL, COMUNA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CUSTOM TANKS

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 26.02.05; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13

clase:
6. Materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, fierărie, articole mici din armătură
metalică, containere din metal pentru depozitare
sau transport, rezervoare metalice, rezervoare
(containere) metalice pentru stocarea lichidelor,
cuve metalice, rezervoare de decantare din
metal, rezervoare din metal pentru depozitarea
gazului, rezervoare (cisterne) de apă din metal
de uz gospodăresc, butoaie metalice, construcţii
metalice transportabile, containere, articole de
transport și ambalare din metal.
11. Aparate şi instalaţii de încălzire, de răcire,
de producere a aburului, de gătit, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar,
fose septice, rezervoare pentru purificarea
apei, rezervoare de tratare a apei reziduale,
rezervoare de apă sub presiune, rezervoare
de apă fierbinte încălzite electric, rezervoare
pentru toaletă, rezervoare de răcire pentru
cuptoare, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, vase de
expansiune pentru instalații de încălzire centrala,
instalații de epurare a apelor uzate, instalații de
epurare a gazelor, instalații de epurare a apelor

uzate industrial, aparate de epurare a apei de la
robinet.
19.  Construcţii nemetalice transportabile,
rezervoare de depozitare (structuri), nu din
metal, rezervoare cu suport (nemetalice), tancuri
de apă (structuri) nemetalice, rezervoare pentru
apă pluvială nemetalice.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
37. Servicii de reparaţii, servicii de instalaţii,
instalare de fose septice, întreținere și
reparații de rezervoare de depozitare, curățarea
cisternelor de apă, furnizare de informații privind
servicii de curățare a rezervoarelor septice,
întreținere și reparații de stații de epurare a apei.

───────

LETEA VECHE, JUD. BACĂU, 
SATHOLT, BACĂU, ROMANIA

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

20. Containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport, cisterne de apă din material
plastic, rezervoare din plastic pentru depozitare,
rezervoare   de   apă   nemetalice   (recipiente),
rezervoare,  altele  decât cele  din  metal  și 
zidărie,  cisterne  de  apă din plastic  de  uz 
casnic,  cisterne  de  apă din  plastic  de  uz 
industrial,  cisterne  de  apă din  plastic, 
destinate  utilizării  în  agricultură, rezervoare  de 
depozitare, nu din metal și nici din materiale de 
zidărie,  rezervoare  de  depozitare  de lichide 
(containere)  confecționate  din  materiale
nemetalice, rezervoare pentru stocarea gazelor,
care nu sunt metalice sau de zidărie, butoaie și
putini, nu din metal.
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(210) M 2020 04964
(151) 16/07/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.16; 05.05.20; 05.13.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (HEX=#E75094),
alb (HEX=#FFFFFF)

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

3. Preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, benzi pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru

GAZPROM NEFT SA, 
UL.  POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară   depilatoare,   produse   de   decalcifiere
pentru  scopuri  casnice,  detergenţi,  alţii  decât
cu   utilizare  în  procesele  de  fabricare  şi  în
scopurile  medicale,  diamantină  (abrazivă),
preparate de duş pentru  igiena personală sau
folosite   ca    deodorant  (articole  de  toaletă),
şampoan uscate,preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscarepentru maşini de  spălat vase,
apă   de  colonie, hârtie  cu  şmirghel, şmirghel
pânză,  şmirghel,  uleiuri  esenţiale  de  lemn de
cedru,  uleiuri  esenţiale  de  lămâie,  uleiuri
esenţiale    de   citron,   esenţe   eterice,   uleiuri
esenţiale/uleiuri  eterice,  extracte  de  flori
(parfumuri),  produse  pentru  spălarea   ochilor,
nu cele  pentru  scopuri  medicale,  cosmetice
pentru sprâncene,  creioane pentru sprâncene, 
balsam pentru  ţesături,  gene  false,  unghii 
false, arome   pentru   băuturi (uleiuri esenţiale),
produse  pentru îndepărtarea  cerii  de  pe 
pardoseală  (preparate  de   degresare), ceară
pentru  pardoseală,  arome alimentare (uleiuri
esenţiale),     preparate      pentru   fumigaţie
(parfumuri),   apă   micelară,  vopsea   de    corp
pentru   scopuri  cosmetice,  vopsea  de  corp  
din  latex  lichid  de  uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete  din  bumbac  impregnate cu preparate
demachiante,     şervețele       antitransfer      de
culoare,  șervețele   antistatice   pentru  uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră 
de  sticlă  (ţesătură  abrazivă),  grăsimi  pentru
scopuri  cosmetice, preparate pentru şlefuit  / 
preparate    pentru     ascuţit,    loţiuni   de    păr,
nuanţatoare  de  păr  / coloranţi  pentru  păr, 
preparate        pentru       ondularea     părului  /
preparate    de    ondulare   pentru   păr,   fixativ
pentru  păr,  loţiuni  pentru  păr,  preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
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(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor

de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web,  managementul   afacerilor   cu  privire  la
programele     de     rambursare    pentru    terţi,
servicii de  intermediere   afacerilor   cu    privire
la  cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
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intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea   indexurilor   de   informaţii    pentru
scopuri  comerciale  sau  publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,  machetare  pentru  promoţiile 
publicitare  sau  de  vânzări,  negocierea şi 
încheierea  de  tranzacţii  comerciale  pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile,  servicii  de  comerţ  online  cu 
amănuntul  online pentru  filmele  şi  muzica 
descărcabilă  şi preînregistrată,  sondaje  de 
opinie,  organizarea de  expoziţii  în  scopuri 
comerciale  sau publicitare,  organizarea  de 
târguri comerciale,organizarea de spectacole
de modă în scopuri  promoţionale,  publicitate 
exterioară, managementul  administrativ 
externalizat  pentru companii,  servicii  de 
externalizare  (asistenţă  de afaceri),  publicitate 
cu plata per click, întocmireaştatelor de plată, 
consultanţă  în  domeniul managementului 
personalului,  recrutarea  de personal,  servicii 
de  fotocopiere,  închirierea maşinilor  de 
fotocopiere,  prezentarea produselor în mediile 
de  comunicare,  în  scopuri  de  comercializare 
cu amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de

bunuri  şi  servicii  pentru alte  afaceri), 
promovarea  bunurilor  şi  serviciilor prin 
sponsorizarea  evenimentelor  sportive,  testare 
psihologică  în  vederea  selectării de  personal, 
relaţii  publice, publicarea de texte publicitare, 
închirierea  de  material  publicitar, publicitate 
radio,  înregistrarea  comunicărilor  şi datelor 
scrise,  servicii  administrative  pentru relocarea 
afacerilor,  furnizarea  de  clasamente ale 
utilizatorilor  în  scopuri  comerciale  sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
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(210) M 2020 04965
(151) 16/07/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.13.25; 26.01.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX=#0E71B4), alb (HEX=#FFFFFF)

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

3. Preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, benzi pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru

GAZPROM NEFT SA, 
UL.POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară  depilatoare,  produse  de  decalcifiere 
pentru  scopuri  casnice,  detergenţi, alţii  decât 
cu  utilizare  în  procesele  de  fabricare  şi  în 
scopurile  medicale,  diamantină (abrazivă), 
preparate de duş pentru igiena personală sau 
folosite  ca  deodorant (articole  de  toaletă), 
şampoane  uscate, preparate  de  curăţare 
uscată,  agenţi  de  uscare pentru  maşini  de 
spălat  vase,  apă  de  colonie,  hârtie  cu 
şmirghel,  şmirghel  pânză, şmirghel,  uleiuri 
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale 
de  lămâie,  uleiuri esenţiale  de  citron,  esenţe 
eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte
de  flori (parfumuri),  produse  pentru  spălarea 
ochilor,  nu cele  pentru  scopuri  medicale, 
cosmetice  pentru sprâncene,  creioane  pentru 
sprâncene, balsampentru ţesături, gene false, 
unghii  false,  arome pentru  băuturi  (uleiuri 
esenţiale),  produse  pentru  îndepărtarea cerii 
de pe  pardoseală  (preparate de  degresare), 
ceară  pentru  pardoseală,  arome  alimentare 
(uleiuri esenţiale), preparate  pentru  fumigaţie
(parfumuri),  apă  micelară,  vopsea  de  corp 
pentru  scopuri  cosmetice,  vopsea de corp din 
latex  lichid   de   uz   cosmetic,  pastă  de dinţi,
dischete  din  bumbac  impregnate  cu
preparate  demachiante,  şervețele  antitransfer
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător, 
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră 
de  sticlă  (ţesătură abrazivă),  grăsimi  pentru 
scopuri cosmetice, preparate pentru şlefuit / 
preparate pentru  ascuţit,  loţiuni  de  păr, 
nuanţatoare  de  păr/ coloranţi  pentru  păr, 
preparate  pentru  ondularea părului  / 
preparate   de   ondulare    pentru    păr,   fixativ
pentru  păr,  loţiuni  pentru  păr,  preparate
pentru  îndreptarea părului, heliotropină, henna
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(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor

de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web,  managementul  afacerilor  cu  privire  la 
programele  de  rambursare  pentru terţi,  servicii 
de  intermediere  afacerilor  cu  privire la  cu 
potrivirea  potenţialilor  investitori  privaţi cu 
antreprenorii  care  au  nevoie  de  finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

44

───────

intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea   indexurilor   de    informaţii   pentru
scopuri  comerciale  sau  publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,  machetare  pentru  promoţiile 
publicitare  sau  de  vânzări,  negocierea    şi
încheierea  de  tranzacţii  comerciale  pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile,  servicii  de  comerţ  online  cu 
amănuntul  online pentru  filmele  şi  muzica 
descărcabilă  şi preînregistrată,  sondaje  de 
opinie,  organizarea de  expoziţii  în  scopuri 
comerciale  sau publicitare,  organizarea  de 
târguri comerciale,organizarea de spectacole 
de  modă  în scopuri  promoţionale,  publicitate 
exterioară, managementul  administrativ 
externalizat  pentru companii,  servicii  de 
externalizare  (asistenţă  de afaceri),  publicitate 
cu plata per click, întocmireaştatelor de plată, 
consultanţă  în  domeniul managementului 
personalului,  recrutarea  de personal,  servicii 
de  fotocopiere,  închirierea maşinilor  de 
fotocopiere,  prezentarea  produselor în  mediile 
de comunicare, în scopuri decomercializare cu
amănuntul,  servicii  de comparare  a  preţurilor, 
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de

terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin   sponsorizarea    evenimentelor    sportive,
testare  psihologică  în  vederea  selectării de 
personal,  relaţii  publice,  publicarea  de  texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
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(210) M 2020 04966
(151) 17/07/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 26.01.16; 29.01.12; 05.13.25

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

3. Preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, benzi pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru

GAZPROM NEFT SA, 
UL.POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, 
STR. NERVATRAIAN NR. 12, BL. M37, 
SC. 1, ET. 1,AP. 1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate: roşu
(HEX=#e85210), alb (HEX=#FFFFFF)

intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară  depilatoare,  produse  de  decalcifiere 
pentru  scopuri  casnice,  detergenţi, alţii  decât 
cu  utilizare  în  procesele  de  fabricare  şi  în 
scopurile  medicale,  diamantină (abrazivă), 
preparate de duş pentru igiena personală sau 
folosite  ca  deodorant (articole  de  toaletă), 
şampoane  uscate, preparate  de  curăţare 
uscată,  agenţi  de  uscare pentru  maşini  de 
spălat  vase,  apă  de  colonie,  hârtie  cu 
şmirghel,  şmirghel  pânză, şmirghel,  uleiuri 
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale 
de  lămâie,  uleiuriesenţiale  de  citron, esenţe
eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte
de  flori (parfumuri),  produse  pentru  spălarea 
ochilor,  nu cele  pentru  scopuri  medicale, 
cosmetice  pentru sprâncene,  creioane  pentru 
sprâncene, balsampentru ţesături, gene false, 
unghii  false,  arome pentru  băuturi  (uleiuri 
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparatede degresare), ceară 
pentru  pardoseală,  arome alimentare  (uleiuri 
esenţiale),  preparate  pentru  fumigaţie
(parfumuri),  apă  micelară,  vopsea  de  corp 
pentru  scopuri  cosmetice,  vopsea de corp din 
latex  lichid  de  uz  cosmetic,  pastă  de  dinţi, 
dischete  din  bumbac  impregnate    cu
preparate  demachiante,  şervețele  antitransfer 
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător, 
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră 
de  sticlă  (ţesătură abrazivă),  grăsimi  pentru 
scopuri  cosmetice,  preparate  pentru  şlefuit/ 
preparate pentru  ascuţit,  loţiuni  de  păr, 
nuanţatoare  de  păr/ coloranţi  pentru  păr, 
preparate  pentru  ondularea părului/ preparate
de ondulare pentru păr, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru     păr,    preparate   pentru   îndreptarea
părului,     heliotropină,      henna       (nuanţator
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de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.

(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web,  managementul  afacerilor  cu  privire  la 
programele  de  rambursare  pentru terţi,  servicii 
de  intermediere  afacerilor  cu  privire la  cu 
potrivirea  potenţialilor  investitori  privaţi cu 
antreprenorii  care  au  nevoie  de  finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
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intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea  indexurilor  de  informaţii  pentru 
scopuri  comerciale  sau  publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,  machetare  pentru  promoţiile 
publicitare  sau  de  vânzări,  negocierea şi 
încheierea  de  tranzacţii  comerciale  pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile,  servicii  de  comerţ  online  cu 
amănuntul  online pentru  filmele  şi  muzica 
descărcabilă  şi preînregistrată,  sondaje  de 
opinie,  organizarea de  expoziţii  în  scopuri 
comerciale  sau publicitare,  organizarea  de 
târguri comerciale,organizarea de spectacole
de modă în scopuri  promoţionale,  publicitate 
exterioară, managementul  administrativ 
externalizat  pentru companii,  servicii  de 
externalizare  (asistenţă  de afaceri),  publicitate 
cu plata  per click, întocmireaştatelor de plată,
consultanţă  în  domeniul managementului 
personalului,  recrutarea  de personal,  servicii 
de  fotocopiere,  închirierea maşinilor  de 
fotocopiere, prezentarea  produselor  în mediile 
de  comunicare,  în  scopuri  de  comercializare 
cu amănuntul, servicii decomparare a preţurilor,
 

servicii  de achiziţie  pentru terţi  (achiziţionarea 
de  bunuri  şi  servicii  pentru alte  afaceri), 
promovarea  bunurilor  şi  serviciilor prin 
sponsorizarea  evenimentelor  sportive,  testare 
psihologică  în  vederea  selectării de  personal, 
relaţii  publice, publicarea de texte publicitare, 
închirierea  de  material  publicitar, publicitate 
radio,  înregistrarea  comunicărilor  şi datelor 
scrise,  servicii  administrative  pentru relocarea 
afacerilor,  furnizarea  de  clasamente ale 
utilizatorilor  în  scopuri  comerciale  sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
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(210) M 2020 04967
(151) 17/07/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.13.25; 26.01.16; 29.01.12

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

3. Preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, benzi pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru

GAZPROM NEFT SA, 
UL.  POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

(591) Culori revendicate: galben
(HEX=#fecc00), alb (HEX=#FFFFFF)

intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară  depilatoare,  produse  de  decalcifiere 
pentru  scopuri  casnice,  detergenţi, alţii  decât 
cu  utilizare  în  procesele  de  fabricare  şi  în 
scopurile  medicale,  diamantină (abrazivă), 
preparate de duş pentru igiena personală sau 
folosite  ca  deodorant (articole  de  toaletă), 
şampoane  uscate, preparate  de  curăţare 
uscată,  agenţi  de  uscare pentru  maşini  de 
spălat  vase,  apă  de  colonie,  hârtie  cu 
şmirghel,  şmirghel  pânză, şmirghel,  uleiuri 
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale 
de  lămâie,  uleiuri esenţiale  de  citron,  esenţe 
eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte
de  flori (parfumuri),  produse  pentru  spălarea 
ochilor,  nu cele  pentru  scopuri  medicale, 
cosmetice  pentru sprâncene,  creioane  pentru 
sprâncene, balsampentru ţesături, gene false, 
unghii  false,  arome pentru  băuturi  (uleiuri 
esenţiale), produse pentruîndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparatede degresare), ceară
pentru  pardoseală,  arome alimentare  (uleiuri 
esenţiale),  preparate  pentru  fumigaţie
(parfumuri),   apă   micelară,   vopsea   de  corp
pentru   scopuri   cosmetice,   vopsea  de corp
din  latex  lichid   de   uz  cosmetic,   pastă  de
dinţi,  dischete    din  bumbac  impregnate  cu
preparate  demachiante,  şervețele  antitransfer
de culoare, șervețele antistatice  pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră 
de  sticlă  (ţesătură abrazivă),  grăsimi  pentru 
scopuri  cosmetice,  preparate  pentru  şlefuit/ 
preparate pentru  ascuţit,  loţiuni  de  păr, 
nuanţatoare  de  păr / coloranţi  pentru  păr, 
preparate  pentru  ondularea  părului  / 
preparate  de  ondulare  pentru  păr, fixativ  
pentru    păr,    loţiuni  pentru  păr,   preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
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(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor

de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web,  managementul  afacerilor  cu  privire  la 
programele  de  rambursare  pentru terţi,  servicii 
de  intermediere  afacerilor  cu  privire  la  cu 
potrivirea  potenţialilor  investitori  privaţi cu 
antreprenorii  care  au  nevoie  de  finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

50

───────

intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea  indexurilor  de  informaţii  pentru 
scopuri  comerciale  sau  publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,  machetare  pentru  promoţiile 
publicitare  sau  de  vânzări,  negocierea şi 
încheierea  de  tranzacţii  comerciale  pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile,  servicii  de  comerţ  online  cu 
amănuntul  online pentru  filmele  şi  muzica 
descărcabilă  şi preînregistrată,  sondaje  de 
opinie,  organizarea de  expoziţii  în  scopuri 
comerciale  sau publicitare,  organizarea  de 
târguri comerciale,organizarea de spectacole
de  modă în scopuri  promoţionale,  publicitate 
exterioară, managementul  administrativ 
externalizat  pentru companii,  servicii  de 
externalizare  (asistenţă  de afaceri),  publicitate 
cu plata per click, întocmirea  ştatelor de plată,
consultanţă  în  domeniul managementului 
personalului,  recrutarea  de personal,  servicii 
de  fotocopiere,  închirierea maşinilor  de 
fotocopiere,  prezentarea  produselor în  mediile 
de comunicare, în scopuri decomercializare cu
amănuntul,  servicii  de  comparare  a  preţurilor,
servicii  de  achiziţie  pentru terţi  (achiziţionarea 

de  bunuri  şi  servicii  pentru alte  afaceri), 
promovarea  bunurilor  şi  serviciilor prin 
sponsorizarea  evenimentelor  sportive,  testare 
psihologică  în  vederea  selectării de  personal, 
relaţii  publice, publicarea de texte publicitare, 
închirierea  de  material  publicitar, publicitate 
radio,  înregistrarea  comunicărilor  şi datelor 
scrise,  servicii  administrative  pentru relocarea 
afacerilor,  furnizarea  de  clasamente ale 
utilizatorilor  în  scopuri  comerciale  sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
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(210) M 2020 04968
(151) 17/07/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 26.01.13; 26.01.16; 26.05.03

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

3. Preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, benzi pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea

GAZPROM NEFT SA, 
UL.POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară  depilatoare,  produse  de  decalcifiere 
pentru  scopuri  casnice,  detergenţi, alţii  decât 
cu  utilizare  în  procesele  de  fabricare  şi  în 
scopurile  medicale,  diamantină (abrazivă), 
preparate de duş pentru igiena personală sau 
folosite  ca  deodorant (articole  de  toaletă), 
şampoane  uscate, preparate  de  curăţare 
uscată,  agenţi  de  uscare pentru  maşini  de 
spălat  vase,  apă  de  colonie,  hârtie  cu 
şmirghel,  şmirghel  pânză, şmirghel,  uleiuri 
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale 
de  lămâie,  uleiuri esenţiale  de  citron,  esenţe 
eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte
de  flori (parfumuri),  produse  pentru  spălarea 
ochilor,  nu cele  pentru  scopuri  medicale, 
cosmetice  pentru sprâncene,  creioane  pentru 
sprâncene, balsampentru ţesături, gene false, 
unghii  false,  arome pentru  băuturi  (uleiuri 
esenţiale), produse pentruîndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparatede degresare), ceară
pentru  pardoseală,  arome alimentare  (uleiuri 
esenţiale),  preparate  pentru  fumigaţie
(parfumuri),  apă   micelară,   vopsea   de   corp
pentru scopuri  cosmetice,  vopsea de corp din 
latex  lichid  de  uz  cosmetic,  pastă  de  dinţi, 
dischete din bumbac impregnat cu preparate
demachiante, şervețele antitransfer de culoare,
șervețele  antistatice pentru  uscător,  ulei  de 
gaultheria,  geraniol,  ţesătură  din  fibră  de 
sticlă (ţesăturăabrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
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16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web,  managementul  afacerilor  cu  privire  la 
programele  de  rambursare  pentru terţi,  servicii 
de  intermediere  afacerilor  cu  privire la  cu 
potrivirea  potenţialilor  investitori  privaţi cu 
antreprenorii  care  au  nevoie  de  finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii

pentru îndepărtarea vernisului.scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
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competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea    indexurilor   de   informaţii   pentru
scopuri  comerciale  sau  publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,  machetare  pentru  promoţiile 
publicitare  sau  de  vânzări,  negocierea şi 
încheierea  de  tranzacţii  comerciale  pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile,  servicii  de  comerţ  online  cu 
amănuntul  online pentru  filmele  şi  muzica 
descărcabilă  şi preînregistrată,  sondaje  de 
opinie,  organizarea de  expoziţii  în  scopuri 
comerciale  sau publicitare,  organizarea  de 
târguri comerciale,organizarea de spectacole
de modă în scopuri  promoţionale,  publicitate 
exterioară, managementul  administrativ 
externalizat  pentru companii,  servicii  de 
externalizare  (asistenţă  de afaceri),  publicitate 
cu plata per click, întocmireaştatelor de plată, 
consultanţă  în  domeniul managementului 
personalului,  recrutarea  de personal,  servicii 
de  fotocopiere,  închirierea maşinilor  de 
fotocopiere,  prezentarea produselor în mediile 
de comunicare, în scopuri decomercializare cu
amănuntul,  servicii  de comparare  a  preţurilor, 
servicii  de  achiziţie  pentru terţi  (achiziţionarea 
de   bunuri  şi  servicii  pentru    alte    afaceri),

promovarea  bunurilor  şi  serviciilor prin 
sponsorizarea  evenimentelor  sportive,  testare 
psihologică  în  vederea  selectării de  personal, 
relaţii  publice,  publicarea de texte publicitare, 
închirierea  de  material  publicitar, publicitate 
radio,  înregistrarea  comunicărilor  şi datelor 
scrise,  servicii  administrative  pentru relocarea 
afacerilor,  furnizarea  de  clasamente ale 
utilizatorilor  în  scopuri  comerciale  sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
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(210) M 2020 04969
(151) 17/07/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 26.04.16; 29.01.12

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

3. Preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, benzi pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru

GAZPROM NEFT SA, 
UL.POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară  depilatoare,  produse  de  decalcifiere 
pentru  scopuri  casnice,  detergenţi, alţii  decât 
cu  utilizare  în  procesele  de  fabricare  şi  în 
scopurile  medicale,  diamantină (abrazivă), 
preparate de duş pentru igiena personală sau 
folosite  ca  deodorant (articole  de  toaletă), 
şampoane  uscate, preparate  de  curăţare 
uscată,  agenţi  de  uscare pentru  maşini  de 
spălat  vase,  apă  de  colonie,  hârtie  cu 
şmirghel,  şmirghel  pânză, şmirghel,  uleiuri 
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale 
de  lămâie,  uleiuri esenţiale  de  citron,  esenţe 
eterice,  uleiuri  esenţiale  /  uleiuri  eterice, 
extracte  de  flori (parfumuri),  produse  pentru 
spălarea  ochilor,  nu cele  pentru  scopuri 
medicale,  cosmetice  pentru sprâncene, 
creioane  pentru  sprâncene,  balsam pentru 
ţesături, gene false, unghii false, aromepentru 
băuturi  (uleiuri  esenţiale),  produse  pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie   (parfumuri),   apă   micelară,  vopsea
de corp  pentru  scopuri  cosmetice,  vopsea  de 
corp din  latex  lichid  de  uz  cosmetic,  pastă  de 
dinţi,dischete    din     bumbac     impregnate 
cu preparate  demachiante,  şervețele
antitransfer  de  culoare,  șervețele  antistatice
pentru  uscător,  ulei  de  gaultheria,  geraniol,
ţesătură  din  fibră  de  sticlă  (ţesătură
abrazivă),  grăsimi  pentru  scopuri  cosmetice,
preparate    pentru    şlefuit / preparate    pentru
ascuţit,  loţiuni  depăr,  nuanţatoare  de  păr/
coloranţi  pentru  păr,  preparate  pentru
ondularea     părului / preparate    de    ondulare
pentru  păr, fixativ  pentru  păr , loţiuni  pentru
păr, preparate pentru părul heliotropină,   henna

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#96bf0d), alb (HEX=#FFFFFF)
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(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor

de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web,  managementul  afacerilor  cu  privire  la 
programele  de  rambursare  pentru terţi,  servicii 
de  intermediere  afacerilor  cu  privire la  cu 
potrivirea  potenţialilor  investitori  privaţi cu 
antreprenorii  care  au  nevoie  de  finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
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intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea  indexurilor  de  informaţii  pentru
scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,  machetare  pentru  promoţiile 
publicitare  sau  de  vânzări,  negocierea şi 
încheierea  de  tranzacţii  comerciale  pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile,  servicii  de  comerţ  online  cu 
amănuntul  online pentru  filmele  şi  muzica 
descărcabilă  şi preînregistrată,  sondaje  de 
opinie,  organizarea de  expoziţii  în  scopuri 
comerciale  sau publicitare,  organizarea  de 
târguri comerciale,organizarea de spectacole
de modă în scopuri  promoţionale,  publicitate 
exterioară, managementul  administrativ 
externalizat  pentru companii,  servicii  de 
externalizare  (asistenţă  de afaceri),  publicitate 
cu plata per click, întocmireaştatelor de plată, 
consultanţă  în  domeniul managementului 
personalului,  recrutarea  de personal,  servicii 
de  fotocopiere,  închirierea maşinilor  de 
fotocopiere,  prezentarea produselor în mediile 
de  comunicare,  în  scopuri  de  comercializare 
cu amănuntul, servicii decomparare a preţurilor, 
servicii  de  achiziţie  pentru  terţi (achiziţionarea

de  bunuri   şi   servicii   pentru    alte   afaceri),
promovarea     bunurilor     şi    serviciilor    prin
sponsorizarea  evenimentelor  sportive,  testare 
psihologică  în  vederea  selectării  de  personal,
relaţii  publice,  publicarea de texte publicitare, 
închirierea  de  material  publicitar, publicitate 
radio,  înregistrarea  comunicărilor  şi datelor 
scrise,  servicii  administrative  pentru relocarea 
afacerilor,  furnizarea  de  clasamente ale 
utilizatorilor în scopuri comercial sau publicitare,
servicii  oferite  de  centrale  telefonice (preluare 
apeluri  telefonice),  servicii  de comerț  cu 
amănuntul  în legătură cu  produse de brutărie,
profilarea  consumatorilor  în scopuri 
comerciale  sau  de  marketing, servicii 
administrative pentru trimiteri medicale,servicii 
de  comerţ  cu  amănuntul  pentru preparatele 
sanitare  şi  veterinare  şi  pentru proviziile 
medicale,  promovarea  vânzărilor pentru  terţi, 
închirierea  de  standuri  de vânzare,  scrierea 
de  scenarii  în  scopuri de  publicitate, 
optimizare  pe  motoarele  de căutare  pentru 
promovarea  vânzărilor,  servicii  de  secretariat, 
aranjarea  vitrinelor  pentru  magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
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(540)

Tărâmul Eroilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

23 Golden leafs

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

35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț cu ridicata și amănuntul, servicii
de comerț on-line și poștale, administrarea
afacerilor magazinelor care comercializează
cu amănuntul plante, uleiuri, extracte, esențe
vegetale, precum și alte produse care conțin
plante, uleiuri, extracte, esențe vegetale.

───────

(540)

TARTEK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 04971
(151) 24/07/2020
(732) S.C. BTVIDEO.RO S.R.L., 

STR. NAUM RAMNICEANU 
NR. 2-4,BL. 5, ET. 2, AP. 12, 
SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
011615, ROMANIA

(210) M 2020 04972
(151) 17/07/2020
(732) ION ROBERTO TICU, 

STR. CONSTANTIN MOISIL NR. 1, 
BL. 4, SC. D, AP. 20, JUD. ARGEȘ, 
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, mov, auriu,
alb

STR. MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA

(210) M 2020 04974
(151) 17/07/2020
(732) SC TC DEALS SRL, 
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9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat
sub apă pentru înot subacvatic, extinctoare,
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,
magneţi, materiale înregistrate, dispozitive de
navigație gps, software pentru sisteme de
navigație GPS, senzori giroscopici care folosesc
funcții GPS, aparate de sistem de poziționare
globală (GPS), transmițătoare pentru sisteme
de poziționare globală (GPS), receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), software
informatic pentru sisteme de poziționare globală
(GPS), radiouri, radiobalize, radiotelefoane,
radiogoniometre, radiocasetofoane, pagere
radio, balize radio, relee radio, ecosonde radio,
transmițătoare radio, antene radio, receptoare
radio, radiouri mobile, stații radio CB, stații
de radio portative, relee pentru stații radio
și tv, amplificatoare pentru stații radio și tv,
aparatură de radiocomunicații cu un singur
canal pentru stații fixe, comutatoare emisie-
recepție, dispozitive de emisie-recepție ethernet,
aparate personale de emisie-recepție, aparate
optice de emisie-recepție, dispozitive de emisie-
recepție prin satelit, aparate de emisie-recepție
cu porturi multiple, software pentru diagnoză
și depanare, software de diagnoză la distanță,
unități de stocare (SSD), stocare în rețea
(NAS), medii de stocare digitale, mijloace
de stocare electronice, suporturi de stocare
a datelor, dispozitive cu memorie pentru

stocare, aparate de stocare a electricității,
suporturi de stocare analogice goale,
software pentru stocare digitală distribuită,
camere video de supraveghere, aparate de
supraveghere vizuală, sisteme de supraveghere
video, busole magnetice pentru supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, aparate
electrice de supraveghere, aparate pentru
supraveghere de securitate, roboți pentru
supraveghere de securitate, aparate pentru
supravegherea țintei (electronice), aparate
pentru supravegherea țintei (optice), aparate
pentru supravegherea țintei (satelit), aparate
pentru supravegherea țintei (electrice), aparate
pentru supravegherea țintei (telescopice),
aparate de control de supraveghere (electrice),
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, software de învățare automată
pentru supraveghere, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, dispozitive
pentru ascultarea și supravegherea bebelușilor,
camere video adaptate în scop de supraveghere,
alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, echipamente
electrice și electronice de supraveghere
video, software pentru supravegherea de
articole electronice (EAS), ceasuri inteligente,
telefoane, telefoane celulare, telefoane mobile,
telefoane portabile, telefoane digitale, telefoane
inteligente, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane de mașină, huse
pentru telefoane, adaptoare pentru telefoane,
telefoane celulare digitale, căști pentru
telefoane, conectoare pentru telefoane, baterii
pentru telefoane, telefoane de conferință,
tastaturi pentru telefoane mobile, telefoane
cu bandă triplă, etuiuri pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, programe
pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane inteligente, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, software pentru telefoane inteligente,
difuzoare pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, fețe pentru telefoane celulare,
etuiuri pentru telefoanele celulare, telefoane
mobile folosite în vehicule, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, telefoane alimentate cu
energie solară, dispozitive mâini libere pentru
telefoane, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, memorii externe pentru telefoane
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celulare, aplicații software pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane (special adaptate),
prize de extensie pentru telefoane, cabluri usb
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
asistență în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale sau
comerciale, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente.

───────

(540)

BEYLER

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.07; 26.11.03; 26.11.07

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 04975
(151) 17/07/2020
(732) GULHAN GALIP, 

ȘOSEAUA PRINCIPALĂ NR. 14, 
INTRAREANESSLI, JUD. GIURGIU, 
ADUNAȚIICOPĂCENI, 087005, 
GIURGIU,ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 102
C),  verde  (Pantone  360),  roșu  (Pantone
193 C)
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(540)

Cu inima deschisă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare în materie de activități de
marketing.

───────

(540)

LOCUL DE VIS IMOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.03.11; 05.01.07;
01.03.01

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 04980
(151) 17/07/2020
(732) OPTIMAL GENERAL BUSINESS

S.R.L., STR. 11 NR. 21, SAT
VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD,
COM. VLADIMIRESCU, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

ServiFy
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, aplicații
software, descărcabile, aplicație software pentru
servicii de cloud computing, aplicații software,
descărcabile pentru servicii de rețele sociale prin
internet.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
proiectare de software, dezvoltare software,
programare și implementare, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, întreținere de software de prelucrare a
datelor.

(210) M 2020 04978
(151) 17/07/2020
(732) MUNICIPIUL SUCEAVA, 

B-DUL  1  MAI,  NR  5A,  
JUDEŢ SUCEAVA, SUCEAVA, 
ROMANIA

(210) M 2020 04979
(151) 17/07/2020
(732) CISIMA INVEST SRL, 

STR. BRANULUI NR. 32B, 
JUDETULBRASOV, ZĂRNEȘTI,
BRAȘOV, ROMANIA

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

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

───────
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(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL LUMINITA
DOINA, STR. GHERGHIŢEI, NR.1,
BL.94B, SC.B, AP.76, SECTORUL 2,
O.P. NR.11, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SpasmoRapid

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, agenți de activare a funcțiilor celulare
de uz medical, agenți detoxifianți pe bază
de plante, analgezice, antibiotice, antioxidanți,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante și din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loțiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale,
și vitamine, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate din plante de
uz medical, preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru tratarea dezechilibrelor
chimice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate

35. Servicii de achiziție, cumpărare și vânzare
pentru terți, servicii de administrare comercială,
servicii oferite de un lanț de magazine, achiziție
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de agenție
de import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-
gross și en-detail, prezentarea, difuzarea și
distribuirea materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eșantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terți, servicii de achiziție pentru
terți, achiziție de bunuri și servicii pentru terți,
distribuire de materiale publicitare, informații și
sfaturi comerciale pentru consumatori, licențe de
servicii și produse pentru terți, organizare de
expoziții, târguri cu scop comercial sau publicitar,
promovarea vânzărilor pentru terți, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o rețea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a unei

(210) M 2020 04981
(151) 17/07/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, 

STR. CĂRĂRUIA NR. 33-35, 
SC. B,DEMISOL 1, AP. 81, 
SECTOR 4,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate și
substanțe cu minerale de uz medical, preparate
și substanțe farmaceutice cu proprietăți
analgezice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți antiinflamatoare, preparate și
substanțe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale și farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare și preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
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───────

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCURESTI, 022511, ROMANIA

(540)

BronchoTUS Sinos

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.01

clase:
5.  analgezice, antibiotice, antioxidanți,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
capsule decongestionante, compoziții din
plante medicinale de uz medical, extracte
din plante și din ierburi de uz medical,
medicamente, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice de
uz medical, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
pentru calmarea durerii, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți analgezice,
preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți antiinflamatoare, preparate și
substanțe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale și farmaceutice, remedii pentru
medicina umană, toate produsele enumerate
sunt utilizate în tratamentul afecțiunilor
respiratorii (ORL).
35. Servicii de achiziție, cumpărare și vânzare
pentru terți, servicii de administrare comercială,
servicii oferite de un lanț de magazine, achiziție
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de agenție
de import-export, prezentarea produselor, prin

varietăți de produse (cu excepția transportului)
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, ori pe bază
de comandă prin poștă, internet sau prin alte
mijloace de comunicații, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terților, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicații, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială/intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
licențe de servicii și produse pentru terți,
servicii de intermediere comercială, asistență în
conducerea și managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanță comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, toate aceste servicii și
pentru produsele enumerate în clasa 5.

(210) M 2020 04982
(151) 17/07/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, 

STR. CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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orice mijloace, pentru comercializare en-
gross și en-detail, prezentarea, difuzarea și
distribuirea materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eșantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terți, servicii de achiziție pentru
terți, achiziție de bunuri și servicii pentru terți,
distribuire de materiale publicitare, informații și
sfaturi comerciale pentru consumatori, licențe de
servicii și produse pentru terți, organizare de
expoziții, târguri cu scop comercial sau publicitar,
promovarea vânzărilor pentru terți, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o rețea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăți de produse (cu excepția transportului)
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, ori pe bază
de comandă prin poștă, internet sau prin alte
mijloace de comunicații, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terților, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicații, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială/intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
licențe de servicii și produse pentru terți,
servicii de intermediere comercială, asistență
în conducerea și managementul afacerilor,
servicii de consultanță comercială în domeniul
medical, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de
intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en- gros pentru preparate
farmaceutice și produse medicale, toate
serviciile enumerate sunt utilizate în tratamentul
afecțiunilor respiratorii (ORL).

───────

(540)

Orașul Cetății de Scaun
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare în materie de activități de
marketing.

───────

(210) M 2020 04984
(151) 17/07/2020
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

S.R.L., BD. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL. 2T, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032463,
ROMANIA

(540)

DUALMOTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

12. Trotinete (vehicule), inclusiv trotinete
electrice, scutere, inclusiv scutere electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata, prin magazine, inclusiv magazine
online, a trotinetelor electrice, scuterelor
electrice şi părţilor componente ale acestora,

(210) M 2020 04983
(151) 17/07/2020
(732) MUNICIPIUL SUCEAVA, 

B-DUL 1 MAI, NR 5A, 
JUDEŢ SUCEAVA,SUCEAVA, 
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, 
STR. CUŢITUL DEARGINT NR. 68, 
SC. 2, ET. 2, AP. 4,SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA
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servicii de comenzi online ale trotinetelor
electrice, scuterelor electrice şi componentelor
acestora.

───────

(210) M 2020 04985
(151) 17/07/2020
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

S.R.L., BD. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL. 2T, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032463,
ROMANIA

(540)

SPEEDXMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Trotinete (vehicule), inclusiv trotinete
electrice, scutere, inclusiv scutere electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata, prin magazine, inclusiv magazine
online, a trotinetelor electrice, scuterelor
electrice şi părţilor componente ale acestora,
servicii de comenzi online ale trotinetelor
electrice, scuterelor electrice şi componentelor
acestora.

───────

(210) M 2020 04986
(151) 17/07/2020
(732) S.C. ELIXIR MANUFACTURA

S.R.L., STR. CULMEI NR. 18,
AP. 20, JUDEŢ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

TRANSYLVANIAN ElixiR

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 11.03.02; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din fructe,
băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice care conțin fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul si ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, băuturi alcoolice
cu excepţia berii, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice de tip bitter,
Băuturi alcoolice care conțin fructe.

───────

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 04988
(151) 17/07/2020
(732) MOL MAGYAR OLAJ- ÉS

GÁZIPARI NYILVÁNOSAN
MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
OKTOBER HUSZONHARMADIKA
U. 18, BUDAPESTA, 1117,
UNGARIA

(540)

DRIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Periodice tipărite, reviste, reviste (periodice),
reviste gratuite.

───────

(210) M 2020 04990
(151) 17/07/2020
(732) S.C. NATURAL FRESH

PRODUCTS S.R.L, BDUL
AVIATORILOR NR. 23, SUBSOL,
SECTOR 1 , BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Lary

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13;
05.03.13; 05.03.14; 05.07.11

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

30. Făină şi preparate din cereale, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
acadele (dulciuri), bomboane (dulciuri), tablete
(dulciuri), baton dulce (dulciuri), dulciuri din
ciocolată, dulciuri glazurate cu caramel,
dulciuri de mestecat (nemedicinale), biscuiţi,
napolitane..
32. Ape minerale şi gazoase băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, apă

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

(591) Culori  revendicate:  verde,  negru,
portocaliu
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tonică, sucuri carbogazoase, sucuri de fructe
organice, sucuri de fructe gazoase, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, concentrate de sucuri
de fructe, amestec de sucuri de fructe, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice), apă
plată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
referitoare la dulciuri, făină şi preparate din
cereale, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi
şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, acadele (dulciuri),
bomboane (dulciuri), tablete (dulciuri), baton
dulce (dulciuri), dulciuri din ciocolată, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri de mestecat
(nemedicinale), biscuiţi, napolitane, servicii de
vânzare cu ridicata şi amănuntul referitoare la
ape minerale şi gazoase băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, apă tonică,
sucuri carbogazoase, sucuri de fructe organice,
sucuri de fructe gazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, concentrate de sucuri de
fructe, amestec de sucuri de fructe, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice), apă
plată.

───────

(540)

LittleDomi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate chimice pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, pesticide de uz casnic,
preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților

și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
8. Aparate de ras, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, instrumente manuale de urgență și
salvare, arme ascuțite și contondente, scule și
instrumente de mână acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, cu excepția armelor
de foc.
9. Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare ştiinţifică
şi de laborator, aparate şi simulatoare
educaţionale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare şi control, dispozitive
electrice ştiinţifice şi de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori şi
dispozitive de corecţie, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, protecţie şi de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei, audio-
vizuale, multimedia şi fotografice, echipament
pentru scufundări, magneţi, aparate electrice
de măsurare, tastaturi de calculator, căşti,
camere de filmat, suporturi pentru aparate
fotografice, filtre pentru raze ultraviolete,
pentru fotografie, lanterne pentru utilizare în
fotografie, încărcătoare de baterii, smartphone-
uri, mouse pentru computer, dispozitive
de sistem de poziționare globală (GPS),
aparate și instrumente pentru cântărire,
benzi inteligente (smartbands), filtre pentru
lentile (pentru camere de fotografiat), aparate
şi instrumente utilizate în ştiinţă, nautică,
topografie, fotografie, cinematografie, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, camere
video de supraveghere, camere video adaptate
în scop de supraveghere, camere de
monitorizare în reţea pentru supraveghere,

(210) M 2020 04991
(151) 17/07/2020
(732) NINODOM ONLINE SRL,

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR. 219, 
JUD.  BRĂILA, BRĂILA, 810198, 
BRĂILA,  ROMANIA
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dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluşi, dispozitive pentru ascultarea şi
supravegherea bebeluşilor, alarme la aparatele
de supraveghere pentru bebeluşi, mecanisme
pentru aparate cu preplată, extinctoare, ceasuri
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, camere video de securitate,
aparate holografice de securitate, aparate de
avertizare de securitate, aparate de securitate
pentru lifturi, aparate pentru supraveghere
de securitate, tastaturi pentru alarme de
securitate, tablouri de comandă pentru alarme
de securitate, sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces şi de securitate pentru clădiri, brăţări
conectate (instrumente de măsură), brăţări de
identificare codate electronic, brăţări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, brăţări inteligente, case de marcat
electronice, programe informatice folosite cu
sistemele electronice pentru case de marcat,
aplicaţii de calculator pentru comanda conducerii
automate de maşini, aplicaţii de calculator pentru
navigaţia audiovideo a maşinii, software de
calculator pentru comanda de la distanţă a
maşinilor şi echipamentelor de birou, aplicaţii de
calculator pentru comanda parcării automate a
maşinilor, aplicaţii de calculator pentru comenzi
auto, aplicaţii de calculator pentru aparate de
navigaţie pentru vehicule, aplicaţii de calculator
pentru parcarea automata a vehiculelor, aplicaţii
de calculator pentru comanda conducerii
automate de vehicule, software pentru aplicaţii
de calculator destinat utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicaţiilor multimedia, software pentru aplicaţii
de calculator cu jocuri şi jocuri de noroc, software
de calculator pentru controlul şi gestionarea
accesului la aplicaţiile serverului, software de
calculator pentru integrarea aplicaţiilor şi a
bazelor de date, software de aplicaţii de
calculator pentru transmisia continua de conţinut
media audiovizual pe internet, software de
calculator pentru aplicaţii mobile care permit
interacţiunea şi interfaţă dintre vehicule şi
dispozitive mobile, dispozitive de măsurare,
dispozitive de măsurare a concentraţiei,
dispozitive de măsurare a rezistenţei, dispozitive
de măsurare a radiaţiilor, dispozitive electronice
de măsurare a distanţei, dispozitive de măsurare
a diametrului de cablu, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, aparate pentru înregistrarea
imaginilor, aparate pentru înregistrarea
distanţelor, aparate pentru înregistrarea timpului,
aparate pentru înregistrarea sunetelor, aparate

pentru înregistrarea temperaturii, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate pentru
înregistrarea datelor, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru
înregistrarea scorului, aparate electrice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea vitezei, aparate de înregistrarea
pentru discuri video, aparate de înregistrarea
video pentru maşina, aparate de înregistrare
pentru benzi audio, aparate de înregistrare video
pentru vehicule, aparate pentru v timpului si a
datei, aparate electronice pentru înregistrarea
dioxidului de carbon (altele decât cele pentru
uz medical), membrane acustice utilizate la
aparate pentru înregistrarea sau reproducerea
sunetului, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, aplicaţii de calculator
pentru comanda parcării automate a maşinilor,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut, mecanisme pentru aparate
cu preplată, dispozitive de calculat, calculatoare
și dispozitive periferice de calculator, costume
de scafandru, măști pentru scafandri, tampoane
de urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, mănuși de scafandru,
aparate de respirat sub apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive şi articole pentru sugari, aparate,
dispozitive şi articole pentru activitate sexuală,
aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea
bebeluşilor, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitatea sexuală, pompe de sân, pompe de
sân pentru mamele care alăptează, dispozitive
de măsurare a pulsului prin biorezonanţă,
dispozitive de măsurare de uz medical,
dispozitive pentru măsurarea nivelului de
glucoza din sânge, dispozitive electronice pentru
măsurarea tensiunii arteriale (de uz medical),
dispozitive de măsurare a indicelui de masă
corporală (IMC) de uz medical, dispozitive pentru
monitorizarea dioxidului de carbon, folosite la
măsurarea nivelului expirat de către pacienţi,
jucării erotice, jucării care zornăie cu inele pentru
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dentiţie incorporate, echipament chirurgical şi de
tratare a rănilor, ace de acupunctură, aparate
automate pentru separarea sângelui, aparate
folosite în termoterapie, aparate gonflabile
de compresie a membrelor, aparate pentru
aerosoli de uz medical, aparate pentru ajutor
terapeutic în vorbire, aparate pentru ameliorarea
dificultăţilor de respiraţie, aparate medicale
pentru tratamentul afecţiunilor respiratorii,
aparate medicale pentru tratamente cutanate
cu folosirea laserului, aparate medicale pentru
repararea discurilor intervertebrale, aparate
medicale pentru calmarea durerii, aparate
(medicale) pentru extragerea oxigenului din
atmosferă, aparate de încălzit (pentru uz
medical), aparate fiziologice de uz medical,
aparate de umidificare pentru uz medical,
aparate de tracţiune (de uz medical), aparate
de termoterapie de uz medical, aparate de
terapie electromagnetică de înaltă frecvenţă,
aparate de hidroterapie de uz medical, aparate
de fixare a oaselor, aparate de electrostimulare
musculară de uz medical, aparate de aspirare
de uz medical, aparate cu infraroşii folosite
în scop curativ, aparate pentru radioterapie,
aparate pentru producerea ultrasunetelor, de uz
medical, aparate pentru producerea oxigenului
pentru uz medical, aparate pentru tratarea
celulitei, aparate pentru tratarea dificultăţilor
respiratorii, aparate pentru terapie galvanică,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
pentru stimularea punctelor de acupunctură,
aparate pentru stimularea electrică a grupelor
de muşchi, atele gipsate, aparate şi
instrumente medicale, aparatură pentru terapie
electrostatică, aplicatoare de bandaje, articole
vestimentare de compresie pentru tratamente
medicale, aspiratoare nazale, aspiratoare pentru
mucozităţi, atele (de susţinere) de uz medical,
autoclave de uz medical, bandaje adezive
(suspensoare), bandaje anatomice de suport,
bandaje compresive (elastice sau de susţinere),
bandaje cu atele pentru aplicarea ghipsului,
bandaje de contenţie pentru aplicarea atelelor,
bandaje de răcire pentru uz medical, bandaje
de suport de uz medical, bandaje de susţinere
elastice, bandaje de susţinere pentru articulaţii,
bandaje de susţinere pentru corpul uman,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
de susţinere terapeutice, bandaje de uz
ortopedic, bandaje elastice, bandaje elastice
care conţin compuşi ai cuprului, bandaje elastice
de compresie, de uz chirurgical, bandaje
elastice de compresie, de uz medical, bandaje
herniare, bandaje pentru picior (de susţinere),
bandaje neelastice (de susţinere), benzi pentru

acupresură, bandaje suspensoare de uz
medical, brăţări antireumatismale, brăţări de uz
medical, centuri abdominale (de uz medical),
ciorapi elastici (chirurgie), ciorapi elastici de uz
medical, ciorapi pentru varice, cleme de bandaje,
curele de strângere, comprese abdominale,
cleşti pentru unghii, de uz medical, echipamente
electromedicale pentru tratamente de tonifiere,
echipamente electromedicale pentru tratamente
de slăbire, epilatoare medicale portabile,
inele antireumatismale, inele biomagnetice
de uz terapeutic sau medical, inhalatoare,
măşti faciale terapeutice, materiale pentru
bandajare (elastice), materiale pentru bandaj
(de susţinere), magneţi de uz terapeutic,
perniţe termice pentru tratament terapeutic,
perne termice (perniţe), neelectrice, folosite
în scopuri medicale, orteze pentru încheietura
mâinii, de uz medical, orteze medicale,
suporturi elastice pentru încheietură, suporturi
elastice pentru gleznă, suporturi elastice pentru
genunchi, suporturi pentru epicondilită laterală
a cotului, suporturi elastice pentru cot, suporturi
de umăr, pentru uz medical, stimulatoare
electronice pentru uz medical, aparate de
antrenare a mâinilor, de uz terapeutic, aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic, aparate de exerciţii (extensoare)
pentru terapie medicală, aparate de exerciţii
de uz terapeutic, aparate de masaj profund
cu căldură, aparate de simulare de exerciţii
pentru scopuri medicale, aparate de terapie
respiratorie, aparate electrice pentru terapie cu
frecvenţe joase, aparate de antrenament cu
greutăţi adaptate pentru uz medical, aparate
electronice de stimulare pentru fizioterapie,
aparate pentru recuperare fizică, pentru uz
medical, aparate de masaj pentru spate,
aparate de masaj, electrice sau neelectrice,
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice pentru masaje estetice, aparate
pentru masaje estetice, aparate pentru terapia
prin acupresiune, dispozitive pentru masajul
corporal, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, instrumente de masaj manual, mănuşi
pentru masaj, aparate pentru vibromasaj,
pernuţe de masaj termal, paturi de masaj
de uz medical, dispozitive pentru protecţia
auzului, aparate ortopedice, atele ortopedice,
atele pentru degete, bandaje de formă
triunghiulară (pentru susţinere), bandaje din
gips pentru uz ortopedic, bandaje ortopedice,
bandaje ortopedice pentru articulaţii, bandaje
ortopedice de susţinere, bandaje ortopedice
pentru genunchi, bandaje pentru articulaţii,
dispozitive ortopedice de fixare, cârje, corsete
pentru uz terapeutic, corsete de uz medical,
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ciorapi ortopedici, centuri pentru uz ortopedic,
centuri pentru hernii abdominale, centuri
lombare, brăţări pentru fixarea articulaţiilor,
branturi pentru tratamentul corectiv al afecţiunilor
membrelor inferioare, branturi pentru pantofi,
de uz ortopedic, perne ortopedice, încălţăminte
ortopedica, orteze suport pentru degetele de
la picioare, orteze pentru corectarea degetelor
de la picioare, orteze, ghete pentru exerciţii
(încălţăminte ortopedică), hamuri ortopedice,
talonete de uz ortopedic, suporturi de compresie
ortopedice, suporturi arcuite pentru pantofi
ortopedici, separatoare pentru degetele de
la picioare de uz ortopedic, tălpi ortopedice,
îmbrăcăminte medicala, biberoane, dispozive
de închidere pentru biberoane, inele pentru
erupţia dentară, suzete de uz pediatric, suzete
pentru nou-născuţi, tetine de biberon, tetine,
instrumente ajutătoare pentru sex, mobilier
medical si paturi, echipament pentru deplasarea
pacienţilor, echipament pentru kinetoterapie.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit si articole pentru
masa, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi
lingurilor, piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia
pensulelor, materiale pentru perii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi lut, pensule de uz cosmetic,
ustensile cosmetice şi de toaletă, pensule
pentru contur de ochi, bureţei pentru machiaj,
bureţi de faţă pentru aplicarea machiajului,
aplicatoare cosmetice, perii cosmetice, bureţi
cosmetici, cosmetice (ustensile), aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
distribuitoare (recipiente) pentru cosmetice,
suporturi pentru cosmetice, perii de toaletă, truse
de toaletă cu conţinut, bureţi de toaletă, ustensile
de toaletă, suporturi pentru perii de toaletă,
ustensile cosmetice şi de toaletă, articole de baie
şi anume: bureţi de baie, căzi de baie gonflabile
pentru bebeluşi, căzi de baie pentru bebeluşi,
găleţi de plastic pentru depozitarea jucăriilor de
baie, inele pentru prosoape (accesorii de baie),
perii de baie, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluşi, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,

textile și înlocuitori de textile, lenjerie de casă,
perdele din materiale textile sau plastice.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, jucării, fluiere (jucării),
jucării zornăitoare, jucării gonflabile, titireze
(jucării), vehicule (jucării), păpuşi (jucării), jucării
vorbitoare, jucării umplute, pistoale (jucării),
jucării muzicale, jucării electronice, jucării
balansoar, drone (jucării), jucării flexibile, jucării
inteligente, capse detonante (jucării), jucării
modulare, jucării acţionate mecanic, jucării
electronice didactice, jucării cu baterii, jucării din
ţesături, jucării cu puşculiţe, jucării din pânză,
jucării de tras, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluşi, machete auto (jucării), jucării de baie,
perne umplute (jucării), jucării pentru cadă,
jucării pentru animale, jucării pentru pisici, jucării
electronice teleghidate, jucării cu radiocomandă,
jucării de construit, jucării pentru câini, jucării
din metal, jucării de împins, puzzle-uri (jucării),
jucării mobile suspendate, jucării din plastic,
jucării cu apă, seturi de jucării, jucării cu resorturi,
jucării de pluş, căluţi-balansoar (jucării), jucării
din cauciuc, jucării pentru boxat, jucării pentru
apă, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării cu balansare, jucării din
lemn, jucării pentru păsări, jucării de călărit,
telecomenzi pentru jucării, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, titireze ca
jucării, jucării de nisip, jucării de desenat, jucării
cu roţi, jucării de exterior, jucării cu cheiţă,
jucării mobile de agăţat pentru pătuţ (jucării),
jucării nemotorizate pentru călărit, jucării care
fac zgomot, jucării pentru copii mici, blocuri
de asamblare (jucării), elemente de construcţii
(jucării), machete de maşini (jucării), jucării
utilizate in piscine, machete de structuri (jucării),
machete de animale (jucării), jucării gonflabile
de baie, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
cu aerosoli (jucării), machete de clădiri (jucării),
avioane cu catapultă (jucării), jucării de acţiune
electronice, baloane de săpun (jucării), jucării
gonflabile pentru piscină, jucării zburătoare cu
telecomandă, jucării comercializate la set, jucării
gonflabile de călărit, jucării electrice de acţiune,
capse pentru pistoale (jucării), figurine de
acţiune (jucării), jucării legate de magie, jucării
acţionate prin manetă, blocuri de construcţie
(jucării), jucării care se suprapun, jucării din pluş
inteligente, covoraşe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), jucării de acţiune cu baterii,
dispozitive de făcut zgomot (jucării), pistoale
cu aer comprimat (jucării), jucării adaptate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

70

pentru activităţi educative, triciclete pentru copii
mici (jucării), jucării cu cheiţa (din metal),
jucării cu cheiţă (din plastic), jucării pentru
cărucioare de copii, machete sub formă de
jucării, articole de îmbrăcăminte pentru jucării,
jucării pentru animale de companie, jucării din
plastic pentru baie, jucării pentru groapa cu nisip,
jucării pentru lada cu nisip, jucării robot care
se transformă, bastoane luminoase cu leduri
(jucării), jucării gonflabile din cauciuc subţire,
mese multifuncţionale pentru copii (jucării),
covoare de joaca puzzle (jucării), jucării fantezie
sonore pentru petreceri, jucării de plus umplute
cu boabe, machete de maşini (jucării sau
jocuri), jucării-centru de activităţi pentru copii,
jucării gonflabile sub forma de bărci, jucării
acţionate prin învârtirea unei cheiţe, jucării cu
activităţi multiple pentru bebeluşi, jucării cu roti
acţionate prin pedale, piscine gonflabile pentru
activităţi recreative (jucării), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, xilofoane
sub forma de jucării muzicale, jucării sub formă
de puzzle-uri, maşini pentru jocuri de pinball
(jucării), jucării, jocuri şi articole de joacă, jucării
de construit care se îmbină, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, machete de jucării sub
forma de maşini, seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie, jucării de construcţii din mai multe
părţi, jucării din pluş, sub forma de elani, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), jucării
sub forma de imitaţii de alimente, jucării cu
telecomandă sub forma de vehicule, vehicule
cu patru roţi pentru copii (jucării), jucării de
prindere pentru pătuţuri de sugari, machete de
plastic sub forma de jucării, imitaţii de oase
ca jucării pentru câini, jucării artizanale vândute
sub forma de kit, jucării flexibile care produc
sunete prin strângere, jucării prezentate într-
un calendar de advent, jucării de plus cu
păturică de consolare, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, saltele
de joc cu jucării pentru copii mici, cuburi de
construcţii care pot fi îmbinate (jucării), jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână), figurine
de acţiune (jucării sau articole de joacă), jucării
puse în vânzare sub forma de seturi, jucării
pentru animale de companie confecţionate din
frânghie, jucării pentru animale de companie
conţinând iarba-mâţei, jocuri portabile şi jucării
cu funcţii de telecomunicaţii, imitaţii de articole
de toaletă sub forma de jucării, jucării care
se mişcă acţionate prin învârtirea unei cheiţe,
imitaţii de preparate de toaletă sub forma de
jucării, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, jucării care imită obiecte
folosite de adulţi în activităţile cotidiene, machete
în miniatură de maşini (jucării sau articole de

joacă), covoraşe de joacă destinate utilizării cu
maşini de jucărie (jucării), jucării sub forma de
săculeţi cu boabe de fasole (otedama), articole
de petrecere sub forma de jucării de dimensiuni
mici, mingi care se pot deforma uşor sub forma
de jucării, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub forma de jucării, jocuri, jucării și
articole pentru joacă, aparate pentru jocuri video,
telecomenzi pentru jucării zburătoare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
administraţie comercială, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbăcăminte şi accesorii pentru îmbăcăminte,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare şi produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decoraţiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecţie acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genţi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente pentru terapie
fizică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu instrumente de igiena pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
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cu livrare prin poştă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de par, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igiena
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătura cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătura
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalaţii sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de comerţ cu
amănuntul în magazine de covoare.

───────

(210) M 2020 04994
(151) 17/07/2020
(732) TARNITA FOREST LAKE SRL,

STR. ANDREI MURESANU NR. 29,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TARNIŢA FOREST LAKE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.01.01;
05.01.10; 01.15.14; 01.15.24

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

39. Transport, organizarea de călătorii.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis, verde
închis, gri
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(210) M 2020 04995
(151) 17/07/2020
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA,
STR. MIRON COSTIN NR. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MultipleXity
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

28. Jocuri, jocuri sportive, jocuri electronice,
jocuri go, cărți (jocuri), jocuri video portabile,

aparate pentru jocuri, aparate de jocuri
electronice, dispozitive de jocuri portabile, jocuri
video electronice portabile, controler jocuri video
(gamepad), jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri cu mașini de curse, jocuri cu întrebări
și răspunsuri, jocuri electronice cu caracter
educational, jocuri de logică de manipulat, jocuri
de acțiune și de îndemânare, jocuri legate de
personaje de ficțiune, aparate de jocuri mecanice
montate separat, ținte electronice pentru jocuri și
sporturi, jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri
computerizate cu baterii și ecran LCD, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații.
35. Marketing pentru evenimente, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare și
coordonare de evenimente de marketing, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale.

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

9. Software pentru jocuri, programe de jocuri
video, programe descărcabile pentru jocuri
electronice, programe pentru jocuri video
interactive, software pentru dezvoltare de
jocuri, programe de jocuri video descărcabile,
programe pentru jocuri pe computer, programe
pentru jocuri pe calculator, software pentru
jocuri folosit împreună cu consolele de jocuri
video, programe de jocuri interactive multimedia,
publicații electronice descărcabile referitoare
la jocuri și jocuri de noroc, software pentru
administrarea de jocuri și jocuri de noroc
online, software pentru jocuri video pe calculator,
software pentru jocuri de realitate virtuală,
software pentru jocuri de calculator, înregistrat,
programe de jocuri interactive de calculator,
software pentru jocuri video de calculator,
software de calculator care permite jucarea
de jocuri, programe pentru jocuri de calculator
(software de calculator), software de jocuri
electronice pentru dispozitive fără fir, programe
informatice pentru jocuri video și de calculator,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru   jocuri  pe  calculator,  fișiere  digitale
(podcast), cărți digitale pentru descărcare de 
pe internet,  aparate  digitale  de  redare  de 
benzi audio,  dispozitive  pentru  streaming-ul 
de suporturi  digitale,  hardware  de  calculator 
pentru direcționarea semnalelor audio,  video și 
digitale, software  pentru  organizarea  și 
vizualizarea  de imagini  digitale  și  fotografii, 
software  interactiv multimedia  pentru  a  juca 
jocuri.

41. Organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, închiriere de jocuri video, servicii de
jocuri video, organizare de jocuri educaționale,
organizare de jocuri și competiții, punerea la
dispoziție de jocuri, servicii de divertisment cu
jocuri pe calculator și jocuri video, organizare și
coordonare de jocuri, servicii pentru organizarea
de jocuri, furnizare de jocuri video online, servicii
în domeniul jocurilor electronice, închiriere de
echipamente pentru jocuri electronice, servicii
de jocuri de calculator interactive, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri video, furnizarea de
jocuri de calculator online interactive, servicii
de divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii  de  jocuri  electronice  furnizate  prin 
intermediul internetului, servicii  de jocuri pe 
internet (care nu pot fi descărcate), servicii de 
jocuri  online  printr-o  rețea  de calculatoare, 
organizare  de  jocuri,  competiții  și concursuri 
cu întrebări, punere la dispoziție dejocuri prin 
intermediul unui sistem informatic,organizare 
de  evenimente  recreative,  organizare de 
evenimente  de  divertisment  și  evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizarea
de evenimente sportive, organizare de
evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, publicare de
calendare de evenimente, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
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sportiv, servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare
de expoziții educaționale, servicii de expoziții
de artă, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, realizare de expoziții
cu scopuri culturale, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, coordonare de expoziții
în scopuri recreative, desfășurare de expoziții în
scop de divertisment, organizare de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment, ateliere
recreative, ateliere de formare, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
(instruire), organizarea de ateliere de lucru,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, instruire cu privire
la manipularea instrumentelor și aparatelor
științifice de cercetare în laboratoare, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, închiriere de echipament
de televiziune pentru comprimarea interactivă și
digitală, expoziții la muzeu, furnizare de jocuri de
calculator on-line.
43. Furnizare de spații și facilităţi pentru târguri
și expoziții, servicii ale bistrourilor, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
aprovizionare (furnizare de alimente şi băuturi)
pentru restaurante fast-food cu autoservire.

───────

(540)

7 POINT RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.11;
27.07.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7466C), negru, alb

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Servicii de construcții, reparații, instalații.

───────

(210) M 2020 04996
(151) 17/07/2020
(732) 7 POINT RESIDENCE SRL, 

SAT BREZNITA-MOTRU NR. 538, 
JUD.MEHEDINTI, COMUNA 
BREZNITA-MOTRU, MEHEDINȚI, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

74

(210) M 2020 05000
(151) 17/07/2020
(732) ALINA-MONICA PETRE, STR.

DR. ARISTIDE KARATZALI NR. 6,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Dâmbovicioara Dor de suflet
labeling romanian traditions

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1003033/02.02.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

,,Dâmbovicioara''

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 07.01.09; 25.01.13;
25.01.09

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comerț online.
39. Ambalarea bunurilor, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiștilor, servicii de broker de
transport, rezervări de transport, organizarea
transportului pentru deplasările turistice,
rezervări de călătorie, furnizarea de infomații
despre transport, logistica transporturilor.
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
organizarea și suținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,

furnizarea de informații în domeniul educației,
examinări referitoare la educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, predarea gimnasticii,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, servicii de karaoke,
servicii de bibliotecă mobilă, furnizarea de
facilități pentru muzee (prezentări, expoziții),
planificarea de petreceri, servicii de instructor
personal (antrenamente de fitness), fotografie,
educație fizică, instruire practică (demonstrații),
prezentarea prestațiilor live, furnizarea de
informații cu privire la activitățile recreaționale,
furnizarea de recenzii pentru scopuri de
divertisment sau culturale, pictură pe față.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări de pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilități pentru camping, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de tabere
de vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea sălilor de sedințe, servicii
de motel, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor și plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de locuinţe pentru
cazare temporară, rezervări pentru cazare
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanță.

───────

(540)

COVRIG TO FLY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de panificație.

───────

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR,
ŞOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE  
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 013502, 
ROMANIA

(210) M 2020 05007

STR. BARAJUL ARGES NR. 41E, 
AP 19, SECTOR1, BUCURESTI, 
ROMANIA

(151)    20/07/2020
(732)   OFIRA BEN OVED,
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(210) M 2020 05008
(151) 20/07/2020
(732) HD PHARMA SRL, CALEA

(540)

BioLaxaFort
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05010
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

(540)

Confortflex
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05011
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

(540)

Confortflex rapid
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

(740) CABINET INDIVIDUAL

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni

───────

PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 
STR. LUCRETIUPATRASCANU NR.2, 
SC.B, AP.2, JUD.  BACĂU,  BACĂU, 
ROMANIA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACĂU, ROMANIA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

MOLDOVEI NR. 197, JUD. BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 
STR. LUCRETIU  PATRASCANU NR.2, 
SC.B, AP.2, JUD.BACĂU, BACĂU, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, 
JUD.BACĂU, BACĂU, ROMANIA
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(210) M 2020 05012
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

(540)

Colestless
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05013
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

(540)

Prostaterum
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni

și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05014
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, JUD.
BACAU, BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

DIGMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────
(740) CABINET INDIVIDUAL

PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, 
JUD.BACAU, BACĂU, ROMANIA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, ROMANIA

BACĂU, ROMANIA
MOLDOVEI NR. 197, JUD BACĂU,

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, 
JUD.BACĂU, BACĂU, ROMANIA
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(210) M 2020 05015
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

(540)

Zenergie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05018
(151) 20/07/2020
(732) S.C.BRICOSTORE ROMANIA

S.A., CALEA GIULEŞTI NR.1-3,
ET.2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BRICO - Asculta-ti casa!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de

grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, 
JUD.BACĂU, BACĂU, ROMANIA
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(540)

LOCCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă şi mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de interior, mobilă living, mobilă
dormitor, mobila bucătărie, sufragerii (mobilier),
mobilă copii, mobilier pentru holuri, mobilier
baie, mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere (saltele),
scaune, fotolii, canapele, scaune pentru birou,
scaune pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri (mobilier),
mese living, mese dining, mese bucătărie,
măsuțe cafea, vitrine, canapele living, canapele
dormitor, canapele hol, canapele bucătărie,
scaune conferință, scaune vizitator, biblioteci,
comode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame
pentru oglinzi, colţare extensibile, colţare
living, colţare bucătărie, balansoare, șezlonguri,
taburete, dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri,
dulapuri pentru haine, dulapuri cu oglinzi,
dulapuri pentru veselă, mese pliante, scaune
pliante, mese extensibile, paturi, noptiere,
paturi metalice, paturi tapiţate, paturi cu
sertare, paturi lemn, paturi boxspring, paturi
suprapuse, șifoniere, unități de depozitare
(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
mobilier pentru dormitor, somiere cu arcuri,
somiere de pat, scaune directoriale, scaune
relaxare, scaune gaming, birouri, cuiere de
haine (mobilier), dulapuri pentru pantofi, rafturi,
etajere şi console, scaune rabatabile, fotolii
masaj, scaune ergonomice pentru masajul
pe scaun, scaune casino, mobilier gradină,
scaune grădină, scaune terasă, scaune înalte
pentru bebeluși, mese terasă, mese grădină,
mobilier de bucătărie, paturi copii, saltele

(210) M 2020 05019
(151) 20/07/2020
(732) SC ACAJU SRL, 

STR. PETRU RAREŞ, BL. 264, 
SC. B, AP.1,PARTER, JUDEŢUL 
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., 
STR.CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV, 
ROMANIA
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copii, dulapuri (mobilier) pentru copii, birouri
copii, bănci, banchete, poliţe (mobilier), mobilier
pentru bebeluși, mese pentru înfăşat şi îngrijrea
bebelușului, pătuțuri pentru copii, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
pentru depozitare, scaune sufragerie, scaune
pentru cafenea, mese/pentru cafenea, fotolii
pentru cafenea, canapele pentru cafenea,
corpuri cu sertare, sertare (piese de mobilier),
divane, paturi matrimoniale, tăblii de pat, tăblii
masă, paturi suspendate, baze pentru saltea
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier)
pentru baie, suporturi pentru pantofi (mobilier),
măsuţe de toaletă, bufete si mese consolă,
mobilier media şi tv, canapele modulare, pufuri
(mobilier), canapele textile, canapele piele şi
piele artificială, dulapuri incorporate, corpuri
depozitare, sisteme depozitare (mobilier), unităţi
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaționale, birouri manageriale, scaune
operaționale, scaune manageriale, scaune zona
așteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse, de scaune (adaptate), pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tăblii, masă, tetiere (mobilă), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților de produse
diverse din producție proprie și a unor terți
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amănuntul și/sau cu ridicata,
servicii de comercializare în magazine de
desfacere şi online, cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu articole de mobilă şi mobilier, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilă living,
mobilă dormitor, mobilă bucătărie, sufragerii,
mobila copii, mobilier pentru, holuri, mobilier
baie, mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere (saltele),
scaune, fotolii, canapele, scaune pentru birou,
scaune pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune

pentru copii, scaune pliabile, livinguri (mobilier),
mese living, mese dining, mese bucătărie,
măsuțe cafea, vitrine, canapele living, canapele
dormitor, canapele hol, canapele bucătărie,
scaune conferință, scaune vizitator, biblioteci,
comode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame
pentru oglinzi, colţare extensibile, colţare
living, colţare bucătărie, balansoare, șezlonguri,
taburete, dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri,
dulapuri pentru haine, dulapuri cu oglinzi,
dulapuri pentru veselă, mese pliante, scaune
pliante, mese extensibile, paturi, noptiere,
paturi metalice, paturi tapiţate, paturi cu
sertare, paturi lemn, paturi boxspring, paturi
suprapuse, șifoniere, unități de depozitare
(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
mobilier pentru dormitor, somiere cu arcuri,
somiere de pat, scaune directoriale, scaune
relaxare, scaune gaming, birouri, cuiere de
haine (mobilier), dulapuri pentru pantofi, rafturi,
etajere si console, scaune rabatabile, fotolii
masaj, scaune ergonomice pentru masajul
pe scaun, scaune casino, mobilier grădină,
scaune grădină, scaune terasă, scaune înalte
pentru bebeluși, mese terasă, mese grădină,
mobilier de bucătărie, paturi copii, saltele
copii, dulapuri (mobilier) pentru copii, birouri
copii, bănci, banchete, poliţe (mobilier), mobilier
pentru bebeluși, mese pentru înfăşat şi îngrijrea
bebelușului, pătuțuri pentru copii, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
pentru depozitare, scaune sufragerie, scaune
pentru cafenea, mese pentru cafenea fotolii
pentru cafenea, canapele pentru cafenea,
corpuri cu sertare, sertare (piese de mobilier),
divane, paturi matrimoniale, tăblii de pat, tăblii
masă, paturi suspendate, baze, pentru saltea
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier)
pentru baie, suporturi pentru pantofi (mobilier),
măsuțe de toaletă, bufete şi mese consolă,
mobilier media şi tv, canapele modulare, pufuri
(mobilier), canapele textile, canapele piele şi
piele artificială, dulapuri incorporate, corpuri
depozitare, sisteme depozitare (mobilier), unităţi
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaționale, birouri manageriale, scaune
operaționale, scaune manageriale, scaune zona
așteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tăblii masă, tetiere (mobilă), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
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pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi.

───────

(210) M 2020 05020
(151) 20/07/2020
(732) S.C. WEEKEND SALON S.R.L.,

(540)

Weekend

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.24

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(540)

ASCLEPIOS

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 01.13.15

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară.

───────

STR. AUREL VLAICU NR. 51, 
ET.1, AP. 20, CAMERA 2, 
JUD. IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, 
STR. ȚUȚEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR.1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, COD 
POȘTAL700730, IAȘI, ROMANIA

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

(210) M 2020 05021
(151) 20/07/2020
(732) S.C. ASCLEPIOS S.R.L., 

STR. ION MOVILĂ NR. 21, 
JUD.CONSTANȚA, EFORIE SUD, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ IORGULESCU
MARIANA, 
STRADA FĂGETUIUI  NR. 144, 
BL. ST2, AP. 46, JUD.CONSTANȚA, 
CONSTANȚA, ROMANIA
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CINDREL, BL. 6, SC. D, ET. 2,
AP. 45, SAT MARSA, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,SC. B,
ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

ECOFRIGO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 01.03.13; 01.15.17

clase:
11. Mașini şi instalații de răcire, echipamente
de răcire, boxe frigorifice, răcitoare electrice,
frigidere, congelatoare, mașini şi aparate de
refrigerare, mașini și containere frigorifice și
pentru refrigerare, vitrine frigorifice, camere de
refrigerare.
35. Publicitate și reclamă pentru aparatură,
mașini, echipamente, instalații de răcire,
refrigerare, congelare, servicii de întreținere și
reparații autovehicule, aparatură de bucătărie
și de aer condiționat, servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare on-line și/sau
la magazine specializate, vânzări promoționale,
management și marketing, asistență pentru
management comercial și industrial, servicii
comerciale de intermediere, utilizarea oricăror
forme de prezentare atât a serviciilor cât și
a produselor către cumpărător (publicitate),
organizare și participare la târguri, expoziții
naționale și internaționale cu caracter publicitar
și comercial, tranzacții și negocieri comerciale /
contracte pentru terți, servicii comerciale de

licențiere, francizare, cesionare, administrație
comercială în domeniile sus-menționate.
37. Servicii de întreținere și reparații
autovehicule, întreținere și reparare
echipamente de bucătărie, întreținere și reparare
instalații și aparatură de aer condiționat.
39. Servicii de transport marfă, servicii logistice
de transport, brokeraj de transport, ambalare,
împachetare și livrare aparatură automată.

───────

(210) M 2020 05028
(151) 20/07/2020
(732) MEZZA LUNA SRL, B-DUL TOMIS

(540)

ATHINA PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05027
(151) 20/07/2020
(732) S.C. REPAREL S.R.L., STR.

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

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

267, BL. T4, SC. B, AP. 31, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, 
ROMANIA
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(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 02.07.25; 02.09.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 05030
(151) 20/07/2020
(732) S.C. ESTIMOBILIAR EXPERT

(540)

ESTImobiliar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.03

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 05029
(151) 22/07/2020
(732) SORIN CRISTIAN PETRE, 

CALEA VICTORIEI 142-148, 
SC. B, ET. 6,AP. 50, SECTOR 1, 
BUCURESTI, ROMANIA

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

S.R.L., 
STR. ISTRIEI NR. 10, BL.19C, 
SC. 2, ET. 3, AP. 60, CAMERA1, 
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, negru,
roșu, bleu

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, 
STR. ZAHARIA STANCU,NR.8E, 
BL.9, AP.P03, COMPLEX  CORESI, 
CASUTA POSTALA640, OFICIUL 
POSTAL 3, GHISEUL2, 
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
ROMANIA
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(540)

Linea PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.04.05

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

clase:
3. 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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05032
(151) 20/07/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

(540)

SCHOOL MUST
GO ON by diverta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.14; 20.01.03;
26.11.01

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

(210) M 2020 05031
(151) 20/07/2020
(732) MEZZA LUNA SRL, 

B-DUL TOMIS 267, BL. T4, SC. B,
AP. 31, JUD.CONSTANŢA, 
CONSTANȚA, ROMANIA

STR. DRUMUL SABARENI 
NR.24-26, CLADIRE ONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR  6, 
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05035
(151) 20/07/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

(540)

KILIPIRIM

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,

acumularea, reglarea sau comandă curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate şi servicii de comerţ în
domeniul publicaţiilor, tratamentul textelor
(prelucrare), redactare, editare de texte
publicitare, organizare de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial, servicii de comerț on-line,
creare şi menţinere baze de date (compilarea
informațiilor).
41. Publicare şi publicare on-line, organizare de
manifestări cu caracter cultural.
42. Creare și menținere site.

───────

STR. DRUMUL SABARENI 
NR.24-26, CLADIRE ONOBLOC,  
BIROU 1B101D, ETAJ 1, 
SECTOR6, BUCURESTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 05037
(151) 20/07/2020
(732) ROBERTO ANIŢEI,

(540)

MONTANA COLLEZIONI

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05039
(151) 20/07/2020
(732) ROBERT MARIAN ANASTASIEI,

STR. AMURGULUI NR. 28, BL.P7,
SC.2, AP.116, ET.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AMUNIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.15

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de bijuterie și accesorii pentru bijuterii, din
materiale preţioase și nepreţioase, pietre
preţioase şi semi-preţioase, ceasuri, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

ALE. POPASULUI NR.17, 
JUDEŢILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI, 
010497,ROMANIA
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(540)

SUPROVIA

5. Produse/preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului.

───────

(210) M 2020 05041
(151) 20/07/2020
(732) CHEMICAL COMPANY SA, B-DUL

CHIMIEI NR. 14, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

GARBO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

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

1. Substanțe, produse și preparate chimice.
3. Produse de toaletă, preparate pentru curățare
și odorizante, cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Produse și articole sanitare pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse
igienice pentru medicină, dezinfectante.

(210) M 2020 05042
(151) 20/07/2020
(732) CABARET CONCEPT SRL,

STR. LIVIU REBREANU NR.
6A, CENTRUL COMERCIAL
GALERIILE TITAN,
SPATIUL COMERCIAL EII/F2,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12;
26.11.01

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

35. Asistență în domeniul promovării firmelor,
asistență în marketing, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță profesională în marketing,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
legă tură cu reclame, publicitate și marketing,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și

(210) M 2020 05040
(151) 20/07/2020
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250, 64293, DARMSTADT,
GERMANIA

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

(591) Culori revendicate: cream (R218 G198
B194 ), negru

───────

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

KLANDESTIN It's
a state of mind

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1028),
negru
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publicitare, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții în scopuri
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
târguri comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare și coordonare
de expoziții în scop comercial, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, organizare și coordonare de
târguri legate de publicare, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
realizare de târguri comerciale, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
administrare a expozițiilor comerciale, agenții
de publicitate, analize publicitare, analiza
impactului publicității, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, dezvoltare de concepţii
de publicitate, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
evaluare a impactului publicității asupra
publicului, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
intermediere publicitară, întocmire de planuri de
marketing, marketing digital, marketing pentru
evenimente, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în

scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de publicitate, pregătire de campanii publicitare,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, pregătire de publicații
publicitare, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
prezentare de firme pe internet și în alte
medii de comunicare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
producție de materiale publicitare, producție
de material publicitar vizual, producț ie
de material publicitar și anunțuri publicitare,
proiectare de studii de marketing, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare ș i de comunicații, promovare de
competiții și evenimente sportive, promovare de
concerte muzicale, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare (publicitate)
de concerte, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
terților prin programe tip teleshopping,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de texte publicitare,
publicitate, publicitate online, publicitate on-line
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într-o rețea informatizată, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate radio și de televiziune,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
reactualizarea materialelor publicitare, realizare
de material publicitar, servicii de agenție de
marketing, servicii de marketing, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de promovare
a afacerilor, furnizate prin telefon, servicii de
promovare și publicitate, servicii de promovare în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate constând din panouri cu două fețe
purtate pe umeri de persoane, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze de
date, servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii
de publicitate în presă, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de reclamă
și publicitate, servicii publicitare pentru hoteluri,
servicii publicitare pentru cărți, servicii publicitare
privind investițiile financiare, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de băuturi spirtoase, livrare de
pizza, livrare pe cale rutieră, servicii de livrare,
servicii de livrare a alimentelor.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, organizare de conferințe,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizare de reuniuni și conferințe,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
servicii de prezentare în scop de divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare

de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Baruri, bufete cu autoservire, ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncăruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de baruri care servesc bere.

───────
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(540)

DC Don Camillo Real Pasta

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.18; 26.11.02; 09.03.13

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, paste uscate și proaspete,
tăieței, găluște (nu pe bază de cartofi),
cannelloni (paste care pot fi umplute), paste
sub formă de foi, paste uscate, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
alimentare proaspete, paste din grâu integral,
paste din orez, ravioli, spaghete, macaroane,
fidea, tortellini, tăiței, cuşcuş.

───────

(210) M 2020 05044
(151) 20/07/2020
(732) SC PROFI ROM FOOD SRL,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Dolcini SELECTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.13;
27.05.17; 02.09.01

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

30. Făină şi preparate din cereale, ciocolată,
dulciuri din ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, dulciuri, bomboane, prăjituri, rulade
(dulciuri).

───────

(210) M 2020 05043
(151) 20/07/2020
(732) TUNE TEXTURE SRL, 

STR. URUŞAGULUI NR. 107, 
ET. 3,  AP.17, COMUNA
FLOREŞTI, JUD CLUJ, SAT
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

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

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

(591) Culori revendicate: auriu (Pantone 
7407C)

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR.94, 
BL. 14A,  SC. 4, ET. 2, AP. 127, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

BUILD HIGH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13;
07.01.24; 01.03.16

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE VEST,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

RUBY REX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Legume proaspete.

───────

(540)

RUBY DOLCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Legume proaspete.

───────

(210) M 2020 05045

TURNU MAGURELE, NR. 3, 
BL.C2, SC. C, AP. 92, SECTOR 4,  
BUCURESTI, ROMANIA

(732) LAVINIA GEORGETA GUȚU,
(151)    20/07/2020

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

(210) M 2020 05046
(151) 20/07/2020
(732) MIHAI CIPRIAN DAVID, 

ALEEA LUPENI NR. 13, 
JUDEŢULBRAŞOV,  
BRAȘOV, ROMANIA

(210) M 2020 05047
(151) 20/07/2020
(732) MIHAI CIPRIAN DAVID, 

ALEEA LUPENI NR. 13, 
JUDEŢULBRAŞOV, 
BRAȘOV, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, 
BD. NICOLAE TITULESCUNR. 4-8, 
CLĂDIREA AMERICAHOUSE, ETAJ 
8, ARIPA DE VEST,BUCUREŞTI, 
011141, ROMANIA
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(210) M 2020 05049
(151) 20/07/2020
(732) CIPRIAN DAVID MIHAI, ALEEA

LUPENI NR. 13, JUD. BRASOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE VEST,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

RUBY MAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Legume proaspete.

───────

(210) M 2020 05050
(151) 20/07/2020
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI, NR. 63C, CORP
C1, SPAŢIU U31, ET. 2, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

jellytube mini Fruit
Flavoured Jelly

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10

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

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

───────

(210) M 2020 05051
(151) 20/07/2020
(732) CIPRIAN DAVID MIHAI, ALEEA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE VEST,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

RUBY ROYAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Legume proaspete.

───────

LUPENI NR. 13, JUD. BRASOV,
BRAŞOV, ROMANIA
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(540)

BACK TO DAVINCI
Style Johnny&Co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.02.07;
01.01.05

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

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza conservată, pizza congelată, pizza
refrigerată, sosuri pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), aluat pentru pizza, blaturi de pizza,
amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, crustă de pizza,
paste (sosuri) pentru încorporare în pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, preparate
pentru pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri
preparate sub formă de pizza.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL VALENTINA
ŞANTA, STR. KOOS FERENCZ
NR.21, BL.21, AP.44, JUD. MURES,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ARONEASA
Produse ardelenești

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
03.04.11; 05.03.13; 05.05.01; 25.01.05;
26.01.02; 26.01.15

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

29. Caș de oaie, telemea de oaie, brânză de
burduf, produse din lapte de oaie, produse din
lapte.

───────

(210) M 2020 05052
(151)    20/07/2020
 (732)   AGNITA NOUA SRL,

CLABUCET NR. 5, BL. S, 
SC. 1, ET. 3, AP. 7, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400537, CLUJ,
ROMANIA

(210) M 2020 05055
(151) 21/07/2020
(732) EMIL ARONEASA, 

STRADA NAȚIONALĂ NR. 72, 
JUD. MURES, ALBEȘTI, MUREȘ,
 ROMANIA
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(210) M 2020 05057
(151) 21/07/2020
(732) SC PROD COM ANGHEL

COMPANY SERVICES SRL,
SOS. BERCENI NR. 29, PARTER,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BISTROPOLITAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 25.01.09; 29.01.12

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05062
(151) 21/07/2020
(732) BURAK TOYS INTERNATIONAL

SRL, STR. TAMAS NR. 2, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BURAK TOYS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.15

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

28. Jucării, jucării zornăitoare, vehicule (jucării),
fluiere (jucării), jucării modulare, jucării
gonflabile, titireze (jucării), drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării
muzicale, jucării-balansoar, jucării electronice,
păpuşi (jucării), jucării vorbitoare, jucării
inteligente, jucării din ţesături, jucării din pânză,
jucării acţionate mecanic, jucării cu baterii,
jucării pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de plus, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri

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

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
portocaliu, galben, alb
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de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joacă
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasăre în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucări cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imita obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu jucării, jucării
zornăitoare, vehicule (jucării), fluiere (jucării),
jucării modulare, jucării gonflabile, titireze
(jucării), drone (jucării), jucării flexibile, jucării
umplute, pistoale (jucării), jucării muzicale,
jucării-balansoar, jucării electronice, păpuşi
(jucării), jucării vorbitoare, jucării inteligente,
jucării din ţesături, jucării din pânză, jucării
acţionate mecanic, jucării cu baterii, jucării
pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru carucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joacă
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării) de tipul pasare in echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe parţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care

imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor
sub formă de jucării, jucării flexibile (care pot
fi strânse în mână), imitaţii de articole de
toaletă sub formă de jucării, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative, servicii
de cercetare şi informaţii în domeniul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerţ
cu amănuntul şi ridicata în legătură cu jucării,
jucării zornăitoare, vehicule (jucării), fluiere
(jucării), jucării modulare, jucării gonflabile,
titireze (jucării), drone (jucării), jucării flexibile,
jucării umplute, pistoale (jucării), jucării muzicale,
jucării-balansoar, jucării electronice, păpuşi
(jucării), jucării vorbitoare, jucării inteligente,
jucării din ţesături, jucării din pânză, jucării
acţionate mecanic, jucării cu baterii, jucării
pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese mutlifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării), jucării de tipul pasăre în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tamplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării) sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării, servicii de vânzare cu
ridicata şi amanuntul prin reţele informatice în
legătură cu jucării, jucării zornăitoare, vehicule
(jucării), fluiere (jucării), jucării modulare, jucării
gonflabile, titireze (jucării), drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării
muzicale, jucării-balansoar, jucării electronice,
păpuşi (jucării), jucării vorbitoare, jucării
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inteligente, jucării din ţesăură, jucării din pânză,
jucării acţionate mecanic, jucării cu baterii,
jucării pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apa, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuş (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasare în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tamplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerţul electronic,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de jucării,
jucării zornăitoare, vehicule (jucării), fluiere
(jucării), jucării modulare, jucării gonflabile,
titireze (jucării), drone (jucării), jucării flexibile,
jucării umplute, pistoale (jucării), jucării muzicale,
jucării-balansoar, jucării electronice, păpuşi
(jucării), jucării vorbitoare, jucării inteligente,
jucării din ţesături, jucării din pânză, jucării
acţionate mecanic, jucării cu baterii, jucării
pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării

legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasare în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mană), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării, negociere de contracte
privind achiziţia şi vânzarea de produse, servicii
de analiză de piaţă privind vânzarea de bunuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
şi ridicata, furnizarea unui catalog on line cu
informaţii comerciale pe internet, servicii de
intermediere comercială, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de prod use cu ridicata şi cu amănuntul
referitoare la jucării, jucării zornăitoare, vehicule
(jucării), fluiere (jucării), jucării modulare, jucării
gonflabile, titireze (jucării), drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării
muzicale, jucării-balansoar, jucării electronice,
păpuşi (jucării), jucării vorbitoare, jucării
inteligente, jucării din ţesături, jucării din pânză,
jucării acţionate mecanic, jucării cu baterii,
jucării pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
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copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasare in echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării, furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri si
servicii.
39. Transport de jucării, jucării zornăitoare,
vehicule (jucării), fluiere (jucării), jucării
modulare, jucării gonflabile, titireze (jucării),
drone (jucării), jucării flexibile, jucării umplute,
pistoale (jucării), jucării muzicale, jucării-
balansoar, jucării electronice, păpuşi (jucării),
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării din
ţesături, jucării din pânză, jucării acţionate
mecanic, jucării cu baterii, jucării pentru cadă,
jucării pentru copii, jucării pentru bebeluşi,
jucării pentru apă, jucării cu puşculiţe, discuri
zburătoare (jucării), jucării cu telecomandă,
jucării din lemn, jucării de împins, puzzle-
uri (jucării), jucării de pluş, jucării din plastic,
jucării de construit, seturi de jucării, jucării de
exterior, jucării cu cheiţă, jucării din cauciuc,
jucării cu apă, jucării de lemn, jucării de
bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasare în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roti pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub

formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor
sub formă de jucării, jucării flexibile (care
pot fi strânse în mână), imitaţii de articole
de toaletă sub formă de jucării, ambalare şi
depozitare de jucării, jucării zornăitoare, vehicule
(jucării), fluiere (jucării), jucării modulare, jucării
gonflabile, titireze (jucării), drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării
muzicale, jucării-balansoar, jucării electronice,
păpuşi (jucării), jucării vorbitoare, jucării
inteligente, jucării din ţesături, jucării din pânză,
jucării acţionate mecanic, jucării cu baterii,
jucării pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburatoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de plus, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasăre în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării.

───────
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(210) M 2020 05063
(151) 21/07/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA,

DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(540)

Green Course. The good way

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 05.03.13; 11.01.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri, negru, alb

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

29. Supe, pateuri vegetale, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, salate preparate ( din
fructe sau vegetale), fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, produse lactate
și înlocuitori, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, cârnați vegetali, mezeluri
vegetariene.
30. Maioneză, maioneză vegană, înlocuitor de
maioneză, sosuri, sosuri conservate, sosuri
pentru salate, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri.

───────

(210) M 2020 05064
(151) 21/07/2020
(732) UNITECH GLOBAL SERVICES

(540)

AutoTech

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 14.03.09;
29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2020 05065
(151) 21/07/2020
(732) SC NORIAM ECO SRL, B-DUL

MUNCII NR.16, BL. E15, AP 7,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500281,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KRONIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpun, altul decât cel pentru uz medical,
calupuri de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, esenţe eterice,
odorizante, beţişoare parfumate, lumânări de
masaj pentru scopuri cosmetice.
4. Lumânări, lumânări / conice, lumânări
parfumate, felinare (lumânări).

───────

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL, 
STR.GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

SRL, 
STR. CAMPINA NR. 41, JUD.CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,  ROMANIA
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(210) M 2020 05066
(151) 21/07/2020
(732) DANTE INTERNATIONAL SA ,

(540)

CHRISTMAS IN JULY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05067
(151) 21/07/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA,

DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(540)

Unfished. Fish in the
water, plant on the plate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.01; 03.09.24; 01.15.09;
29.01.15

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

29. Înlocuitori de carne, înlocuitori de carne
pe bază de legume, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri gătite constând în principal din
legume, salate preparate (din fructe sau
vegetale), pateuri vegetale, cârnați vegetali,
mezeluri vegetariene, produse lactate și
înlocuitori, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.

───────

(210) M 2020 05068
(151) 21/07/2020
(732) MOTT & GORE S.R.L.,

(540)

CASA PITOREASCĂ
RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 06.19.01; 06.19.16;
25.01.09

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

43. Servicii de restaurante, cazare temporară.
───────

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060787, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL, 
STR.GAROAFELOR, BL. P53, 
SC.A, AP.1, JUD. ILFOV, SNAGOV, 
ILFOV,  ROMANIA

ZIMANDCUZ NR. 270E, JUD. ARAD, 
ARAD, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, albastru închis, albastru
deschis, alb
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(210) M 2020 05070
(151) 21/07/2020
(732) UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI,

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR.1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400084, CLUJ, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI BABEȘ-BOLYAI
TUDOMÁNYEGYETEM

BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITÄT
BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY
TRADITIO ET EXCELLENTIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 26.01.17; 26.01.18;
20.05.21; 20.07.02; 29.01.12

(210) M 2020 05071
(151) 21/07/2020
(732) UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI,

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR.1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400084, CLUJ, ROMANIA

(540)

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA

BABEȘ-BOLYAI TRADITIO
NOSTRA UNACUM

EUROPAE VIRTUTIBUS
SPLENDET 1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI BABEȘ-BOLYAI
TUDOMÁNYEGYETEM

BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITÄT
BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY
TRADITIO ET EXCELLENTIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.05; 24.03.01

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
45. Servicii juridice.

───────

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA

NAPOCENSIS BABEȘ-BOLYAI
TRADITIO NOSTRA UNACUM

EUROPAE VIRTUTIBUS
SPLENDET 1581 ROMÂNIA

 clase:

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice.

───────
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(210) M 2020 05072
(151) 21/07/2020
(732) S.C. INFOTOUCH SYSTEMS

(540)

Infotouch Mytable
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru imprimantă, suporturi pentru
amplificatoare, suporturi pentru televizoare,
suporturi pentru microfoane, suporturi de date,
suporturi pentru ochelari, suporturi de mouse,
suporturi pentru programe (magnetice), suporturi
pentru fire electrice, suporturi pivotante pentru
calculatoare, suporturi de date electronice,
suporturi adaptate pentru difuzoare, suporturi
pentru programe (optice), suporturi pentru
echipamente de calculator, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru calculatoare tabletă, suporturi pentru
selfie (monopoduri manuale), suporturi biped
pentru camere video, suporturi de nas pentru
ochelari, suporturi adaptate pentru discuri
compacte.
20. Mese, mese decorative, mese (mobilier),
mese pliante, tejghele (mese), mese consolă,
mese de picnic, mese de conferință, mese cu
banchete, birouri și mese, mese de lucru, mese
de proiectare, mese cu suport, mese de scris,
mese pentru computer, mese de camping, mese
pentru grădină, mese de bucătărie, mese pentru
desen (mobilier), mese cu înălțime reglabilă,
mese de lucru pentru proiectanți, mese de scris
pentru birouri, mese de scris sau citit pentru stat
în picioare, mese adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, suporturi
de cărți, suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi de
mobilier nemetalice, suporturi pentru mașini de
calcul.

───────

(210) M 2020 05073
(151) 21/07/2020
(732) DANTE INTERNATIONAL SA ,

(540)

CHRISTMAS IN JULY -
OFERTE DE SARBATOARE

IN MIJLOC DE VARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MENTOSAN MELODY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
produse igienice pentru medicină, dropsuri
medicamentoase, dropsuri de uz medical,
dropsuri de uz farmaceutic, bomboane
medicamentoase și farmaceutice, expectorante,
capsule de tuse, drajeuri medicamentoase,
unguente medicinale, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, preparate
farmaceutice.

───────

S.R.L., 
STR. ALEEA STANILA,NR. 4, 
BL. H11, SC. 3, ET. 3, AP.14, 
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060787, ROMANIA

(210) M 2020 05074
(151) 21/07/2020
(732) MARIAN PETCU, 

CALEA MOŞILOR NR. 272, BL. 16,
SC.C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

101

(210) M 2020 05075
(151) 21/07/2020
(732) DIMA SILVIA PERSOANĂ

(540)

AtincA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.09

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 05076
(151) 21/07/2020
(732) ÈVA ILYÉS, INT. TIHADAR

NR. 4, AP.10 JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

Vixie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

14. Bijuterii, bijuterii sub formă de mărgele,
bijuterii confecționate din perle.
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(540)

PENSIUNE ANDRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de cazare hotelieră, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, asigurare de spații de
cazare pentru turiști, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), restaurante
(servirea mesei), restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant și bar, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante.

───────

FIZICĂ AUTORIZATĂ, 
SOSEAUAOLTENIȚEI NR. 13D, 
DEMISOL,AP. 2, JUD. ILFOV, 
POPEȘTILEORDENI, ILFOV, 
ROMANIA (210) M 2020 05077

(151) 21/07/2020
(732) S.C. DANIANDRA S.R.L., 

STR. MARTIR CERNĂIANU NR. 2, 
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ, 
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
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(540)

Charis Candle

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 27.05.01; 13.01.25

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
4. Uleiuri și unsori industriale, lubrifianți, produse
pentru absorbția, umezirea și legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) și
materiale pentru iluminat, lumânări și fitiluri.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05080
(151) 21/07/2020
(732) SIFI SPA, VIA ERCOLE PATTI,

36 FRAZIONE LAVINAIO, ACI
SANT'ANTONIO (CT), 95025,
ITALIA

(540)

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

5. Colir.
───────

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

MENTOSAN FUMAROTUSS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
produse igienice pentru medicină, dropsuri
medicamentoase, dropsuri de uz medical,
dropsuri de uz farmaceutic, bomboane
medicamentoase și farmaceutice, expectorante,
capsule de tuse, drajeuri medicamentoase,
unguente medicinale, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 05078
(151)    21/07/2020
(732)    S.C. DUMI TERRA S.R.L.,

ŞOS. PANTELIMON NR. 283,
BL.12, SC. A, AP. 21, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(210) M 2020 05081
(151) 21/07/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

LUBRISTIL SYNFO

(740) SC ROMINVENT SA, 
STR. ERMILPANGRATTI NR. 35, 
ET. 1, SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
26335, ROMANIA

MOŞILOR NR. 272, BL. 16, 
SC.C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

(531) Clasificare Viena:
24.17.25

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitor la produse cosmetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
38. Transmiterea pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații.
41. Servicii educative în materie de yoga,
producție de materiale de divertisment.

───────

(210) M 2020 05084
(151) 21/07/2020
(732) S.C. ANZAK LAND S.R.L.,

(540)

BSP GUARD -BE
SAFE & PROTECTED-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 24.01.15

clase:
5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptice,
produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau

STR. IANCULUI NR. 6, BL. 113 B,
SCARA A, ET. 5, AP. 22, 
SECTOR2, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 05082
(151) 21/07/2020
(732) SILVIA ROXANA SÎRBU, 

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI
NR. 172-174, CORP B4-1, ETAJ  5,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, mașini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
măști de protecție, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoanele cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebelușilor, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți pentru camerele
de operare, aparate și instrumente medicale,
mănuși pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
și instrumente chirurgicale, medicale, dentare și
veterinare, membre artificiale, ochi și dinți, măști
și echipament pentru respirație artificială.

(540)

InfinityDrop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.15.15

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

11. Aparate de dezinfectare pentru scopuri
medicale.

───────

(540)

Vreaulafacultate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative (electronice), buletine informative
descărcabile.
35. Servicii on-line de colaborări de afaceri în
rețea, servicii de colaborări de afaceri în rețea,───────

(210) M 2020 05086
(151) 21/07/2020
(732) ADRIAN-VALENTIN BOBOC, 

STR. PRISLOP NR. 12, 
AP. 1, JUDETULTIMIS, 
URSENI, 307289, 
TIMIȘ,ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#00ACCA), negru, alb

(210) M 2020 05087
(151) 21/07/2020
(732) N.F.T. IT SRL, 

 BUCUREŞTI,ROMANIA
STR. GLASTREINR. 3, SECTOR 1,

35. Publicitate și activități de promovare în
mediul online și offline, regruparea în avantajul
terților în special a produselor din clasele 09, 05
și 10 (cu excepția transportului), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, servicii de comerț en-gros și en-detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site- urilor web și a altor platforme
dezvoltate în mediul online, al emisiunilor de
teleshopping, prin intermediul unor magazine și
portaluri online, servicii de agenții de import-
export, furnizarea de servicii de achiziționare/
pentru terți, online, oferind o varietate largă
de produse, asistență în sensul și pentru
organizarea afacerilor, incluzând consultanță și
informații referitoare Ia acestea, administrarea
afacerilor comerciale, franciză, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, distribuirea de eșantioane,
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, demonstrații cu produse,
publicitate prin poștă electronică, servicii de
oferte promoționale(promovarea reducerilor),
organizarea de operațiuni comerciale în vederea
dezvoltării fidelității clienților (publicitate),
precum și managementul administrativ și
comercial al acestor operațiuni, administrație
comercială, lucrări de birou.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

105

furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții de
învățământ.
38. Comunicare de informații prin mijloace
electronice, transmitere de date și de
informații prin intermediul calculatoarelor și
al mijloacelor electronice de comunicare,
servicii de încărcare de fotografii (transmitere),
servicii de telecomunicații pentru distribuirea
de date, servicii de transmisie electronică
de mesaje, servicii de transmisie a datelor
computerizate, servicii de transmisie electronică
de imagini, servicii de transmisie electronică de
informații, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale.
41. Educație și instruire, furnizare de informații și
întocmire de rapoarte privind progresul, cu privire
la educație și instruire, organizare de webinare,
servicii
de educație și pregătire profesională, servicii
de educație și formare profesională, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii educative și de instruire, servicii
educative oferite de școli, publicare de materiale
didactice educative.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare de rețele
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
stocarea de date, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare software,
programare și implementare, exploatare de date,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare,
creare și programare de pagini web, proiectare
și dezvoltare de sisteme de procesare de date,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software.

───────

(210) M 2020 05088
(151) 21/07/2020
(732) S.C. SIMBA INVEST S.R.L.,

CALEA REPUBLICII NR. 193,
JUDEŢ BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

DAINTY BEST
SMILE FOR YOU!

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 27.05.17

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

───────

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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(210) M 2020 05089
(151) 21/07/2020
(732) S.C. SIMBA INVEST S.R.L.,

(540)

SIMBA INVEST

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05090
(151) 21/07/2020
(732) INLAN LA MARE SRL,

(540)

înLan LA MARE

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 05.07.02; 03.07.21; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#5CC6D6), galben ( HEX #FAB617),
negru

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

43. Servicii de ospitalitate (cazare).
───────

CALEA REPUBLICII NR. 193,
JUDEŢ BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

BULEVARDUL REPUBLICII NR.63,
JUDEŢ CONSTANŢA, EFORIE  SUD,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2020 05093
(151) 21/07/2020
(732) COSMINA-TEODORA SANDOR,

CALEA FLORESTI NR.62,
ET. 7, AP. 22, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400522, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Optimesthetic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.01

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2020 05094
(151) 21/07/2020
(732) CABINET DE AVOCAT ANDRADA

(540)

Alt + Law the alternative
legal experience

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice.
───────

(540)

Carabu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.01; 26.01.16

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, 
STR. UNIRII NR. 3,
BL. D8, AP. 31, 
JUDEŢUL CLUJ, DEJ,  405200

PERSU, 
STR. NAPOCA, NR.10, AP 3-4, 
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA, 
400009, CLUJ,  ROMANIA

(210) M 2020 05096
(151) 21/07/2020
(732) SC CARABU MEDICAL SRL, 

STR. DRUMUL BINELUI, BL. 3, 
AP. 1,SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate medicale, creme medicale
terapeutice, produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
10. Proteze medicale, catetere medicale,
stenturi medicale, instrumente medicale,
injectoare medicale, seringi medicale, tuburi
medicale, ventuze medicale, halate medicale,
ciorapi medicali, măști medicale, centuri
medicale, orteze medicale, pulsoximetre
(aparate medicale), camere medicale
presurizate, instrumente manuale medicale,
aparate medicale electromagnetice, instrumente
medicale electronice, endoscoape medicale
rigide, endoscoape medicale flexibile, foarfece
medicale, spatule medicale, stetoscoape
medicale, tărgi medicale, implanturi medicale,
scuipătoare medicale, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
44. Informații medicale, termoterapie medicală,
clinici medicale, consultații medicale, asistență
medicală, îngrijire medicală, consiliere medicală,
efectuarea examenelor medicale, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale oferite
de clinici medicale, controale medicale, servicii
medicale, servicii veterinare.

───────

(540)

Digesta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, cu excepția maionezei,
gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din clasa 30, cu excepţia
maionezei, servicii de agenţii de import-export
cu produse din clasa 30, cu excepţia maionezei,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
produse din clasa 30, cu excepţia maionezei,
publicitate şi reclamă în legătură cu produsele
din clasa 30, cu excepţia maionezei.

───────

(540)

Digesta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.13; 02.09.01

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi

(210) M 2020 05097
(151) 21/07/2020
(732) DOBROGEA BISCUIT SRL, 

STR. CELULOZEI NR. 1, 
JUDEŢUL CONSTANŢA, 900155,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, 
SPLAIUL UNIRII NR.10,
BL. B5, SC.1, AP.10, BUCURESTI,
ROMANIA

(210) M 2020 05098
(151) 21/07/2020
(732) DOBROGEA BISCUIT SRL, 

STR. CELULOZEI NR. 1, 
JUDEŢUL CONSTANŢA, 900155, 
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, 
SPLAIUL UNIRII NR.10,BL. B5, 
SC.1, AP.10, BUCURESTI,
ROMANIA
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produse de cofetărie, ciocolată , îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, cu excepția maionezei, gheaţă (apă
îngheţată)
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din clasa 30, cu excepţia
maionezei, servicii de agenţii de import-export
cu produse din clasa 30, cu excepţia maionezei,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
produse din clasa 30, cu excepţia maionezei,
publicitate şi reclamă în legătură cu produsele
din clasa 30, cu excepţia maionezei..

───────

(210) M 2020 05099
(151) 21/07/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FERTILACCIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, 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, 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, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, preparate pentru creșterea
fertilității.

───────

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PREGNITIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, 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, 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, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, produse și preparate farmaceutice
pentru pete de sarcina, produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate

(210) M 2020 05100

(732)    MEDICINAS SRL, 
(151)    21/07/2020

STR. RODIEI NR. 37, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

110

de sarcină, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii.

───────

(540)

GLAMBAZAAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2020 05102
(151) 21/07/2020
(732) EDUCATIVA GROUP LTD,

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)

EDISON CLUBURI DE
ANTREPRENORIAT

ŞI TEHNOLOGIE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.05; 27.05.17;
14.09.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05103
(151) 22/07/2020
(732) MUNICIPIUL SUCEAVA, B-DUL

1 MAI, NR 5A, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MUNICIPIUL SUCEAVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 24.01.09;
24.01.23

clase:
35. Administrare în materie de activități de
marketing

───────

(210) M 2020 05101
(151) 21/07/2020
(732) SC JOPA BIJOUX SRL, 

STR. 11, NR. 16, JUD. ILFOV,
1DECEMBRIE, 077005, 
ILFOV,ROMANIA

GEORGIOU GRIVA DIGENI 28 
ET.2, BIROU 208, NICOSIA, 
1066, CIPRU

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
021C), galben, gri

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05106
(151) 22/07/2020
(732) MARIA RAMONA MALEAROV,

(540)

SHOPPERS COMPETITIVE
MYSTERY SHOPPING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

35. Analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, analize publicitare, agenții de relații
cu publicul, agenții de publicitate.

───────

(540)

Nunta fără dar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de disc jokey, servicii de discotecă, servicii
de divertisment, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), producţia de programe de radio şi
de televiziune, producţia de spectacole.

(540)

LUPOS GK

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

28. Echipamente pentru sport, protecții de corp
pentru sport (articole sportive), protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
pentru (articole sportive), protecții utilizate în
activități sportive.

───────

STR FETESTI NR 52, BL T2,
AP 58, PARTER, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2020 05109
(151) 22/07/2020
(732) THOMAS ROB DITAN, 

STR. MIRCEA VULCANESCU 
NR.47, CORP B, AP. 2, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

───────

(210) M 2020 05111

(732) DAN SAMSONIC, 
(151) 22/07/2020 

STR. NARCISELOR NR. 1A, 
JUDEȚUL  ILFOV, DOBROEȘTI, 
077085,  ILFOV, ROMANIA
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(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

offpigeon

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 03.07.16; 27.05.02

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

35. Regruparea în avantajul terților a: fitinguri
nemetalice pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu
din metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele

(210) M 2020 05112 pentru împachetat sau ambalat) (cu excepţia
transportului lor), permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea pentru fitinguri nemetalice pentru
țevi, conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la fitinguri nemetalice
pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la fitinguri
nemetalice pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu
din metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate

STR. VALERIA PETER PREDESCU
NR. 15, BL. 3, ET. 7, AP. 30,
JUD.BISTRIŢA NĂSAUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(151)    22/07/2020
(732)    ONLINE OFFPIGEON SRL, 
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din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), publicitate,
publicitate online într-o rețea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────

(540)

PIZZĂRESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
chifle dulci, burritos, cocă de tort, aluat de tort,
torturi/prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză, biscuiţi săraţi şi uscaţi, batoane de
cereale bogate în proteine, macarons, produse
de patiserie, aluat de patiserie, pates en croute
(plăcinte), biscuiţi petit-beurre, plăcinte, pizza,
sandvişuri, cornuri.

───────

(540)

THE HOT BOX

(531) Clasificare Viena:
26.04.07; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

STR. DEZROBIRII NR. 121, 
BL. A31, AP.7, JUD. DOLJ, 
CRAIOVA, 200018,DOLJ, 
ROMANIA

(210) M 2020 05113
(151) 12/08/2020
(732) CHISER DĂNUŢ, 

(210) M 2020 05115

STR. BOGDANEASA NR 11, 
JUD.SUCEAVA, GURA HUMORULUI, 
725300, SUCEAVA, ROMANIA

(151)   22/07/2020
(732)    LUCIAN NICULITA,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

114

(540)

HALBER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 05120
(151) 22/07/2020
(732) SAFAR-GINGU ZOLTAN-CSABA,

STR. CASIN NR. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HAPPYHOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 12.01.09; 12.01.19;
26.04.16; 29.01.12

clase:
20. Mobilier şi piese de mobilier, rafturi
de depozitare mobile (mobilier), unități de
mobilier, mobilier integrat, birouri, mobilier școlar,
scrinuri (mobilier), paravane despărțitoare
(mobilier), mese de toaletă (mobilier), etajere
pentru biblioteci, mese (mobilier), mobilier
transformabil, unități de colț (mobilier), mese

(210) M 2020 05116
(151)    22/07/2020
(732)    SC HALBER SRL, 

STR.  NEPENDORF NR. 1, 
AP. 41/III, JUD. SIBIU, SIBIU, 
ROMANIA

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

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

(591) Culori revendicate: maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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consolă, suporturi pentru haine (mobilier),
mobilier combinat, polițe (mobilier), unități
pentru perete (mobilier), mobilă și mobilier,
paturi, așternuturi, saltele și perne, accesorii
de interior pentru garderobe, dulapuri pentru
haine, dulapuri încastrate, dulapuri pentru baie,
dulapuri de bucătărie, dulapuri pentru dormitor,
rechizite de birou (mobilier), bănci (mobile), tăblii
masă, sertare (piese de mobilier), mese de
toaletă, comode, elemente de mobilier, canapele
(care sunt extensibile), pereți despărțitori
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,
plăci frontale de dulapuri, picioare de scaun,
picioare de masă, picioare pentru mobilă,
ghidaje (dispozitive de culisare) pentru sertare
(articole metalice pentru mobilier), seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, standuri pentru ziare,
mobilă de toaletă pentru lavoare, mobilier baie,
mobilier realizat din șipci, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, module mobile
de bar (mobilier), mobilă cu pat încorporat,
mobilier încastrat pentru bucătărie, mobilier din
lemn, mobilier din materiale plastice, mobilier
din piele, mobilier din ratan, mobilier din
înlocuitori ai lemnului, mobilier de baie modular,
mobilier pentru copii, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru dormitor, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier de baie, mobilier de interior,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
de bucătărie, mobilier pentru cantine, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
cameră de zi, mobile de birou, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier de uz industrial,
mobilier încastrat, panouri de expunere sub
formă de mobilier, panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, panouri separatoare (mobilier),
panouri de mobilier, panouri pentru partea din
spate (piese de mobilier), panouri sub formă de
mobilier, plăci frontale pentru sertare, obloane
de interior, piedestaluri (mobilier), șezlonguri
pentru transatlantice, scaune de birou, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, extensii
pentru mese, protecții pentru mobilier, etajere de
birou, rafturi modulare (mobilier), rafturi pentru
depozitare, mobilier cu rafturi pentru perete,
rafturi sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese
de mobilier pentru copii, rafturi de depozitare
(mobilier), etajere pentru încălțăminte, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, birouri și mese,
scaune ergonomice, scaune, scaune pentru săli
de mese, scaune cu ax, scaune pliante, scaune
ca mobilier de birou, taburete, muluri pentru

mobilier, mese de bucătărie, mese de conferință,
mese pentru săli de mese, măsuțe, dulapuri
cu vitrină, corpuri de bucătărie, dulapuri pentru
veselă.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 05121
(151) 22/07/2020
(732) SC ALCORADU SRL, STR.

(540)

4K
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.

───────

STR. DRUMUL ABATORULUI NR. FN,
JUDEŢUL SIBIU, MÂRŞA, SIBIU, 
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRAVII 139/2,
JUDEȚUL  SIBIU,  SIBIU, 
550052, SIBIU, ROMANIA
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(540)

LIGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sau procesarea
sunetului, instrumente electronice, respectiv
boxe audio, staţii/amplificatoare audio, radiouri,
microfoane, difuzoare, egalizatoare (aparate
audio).
35. Servicii de agenţii de import-export,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri: boxe audio,
staţii/amplificatoare audio, radiouri, microfoane,
difuzoare, egalizatoare (aparate audio), (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 05123
(151) 22/07/2020
(732) AEN TECH ENTERPRISE SRL,

(540)

Credo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.19; 29.01.07

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

9. Software de calculator pentru sisteme
biometrice de identificare și autentificare a
persoanelor.

───────

BLD. PIPERA NR. 198C, 
TRONSONEST, BL. C6, SC. F, 
ET. 4, AP. 25,JUD. ILFOV, 
VOLUNTARI, ILFOV,ROMANIA

(210) M 2020 05122
(151) 22/07/2020
(732) AMROU AL RHANI TALLAJ, 

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

STR. BRANDUSELOR, NR. 9, 
JUD.CALARASI, CIOCANESTI, 
917035,CĂLĂRAȘI, ROMANIA
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(210) M 2020 05124
(151) 22/07/2020
(732) SC HEINRIG IMPEX SRL

(540)

Travel FREE TEAM Boutique

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.05; 01.05.01

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru cosmetice, produse de
parfumerie și de înfrumusețare, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru curățenie, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de cercetare și informații în domeniul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul și ridicata în
legatură cu cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenti, produse pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata și amănuntul prin

rețele informatice în legătură cu cosmetice,
produse de parfumerie și de înfrumusețare,
băuturi alcoolice (cu excepția berii) și băuturi
non-alcoolice, cafea, ceai, produse din tutun,
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, accesorii
pentru îmbrăcăminte, detergenți, produse pentru
curățenie, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata de cosmetice,
produse de parfumerie și de înfrumusețare,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
non-alcoolice, cafea, ceai, produse din tutun,
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, accesorii
pentru îmbrăcăminte, detergenti, produse pentru
curățenie, lucrări de birou și studii de marketing
pentru cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru curățenie, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, servicii de analiză de piață privind
vânzarea de bunuri, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul și ridicata, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
servicii de intermediere comercială, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru cuățenie, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii.

───────

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

FILIALA BUCURESTI, 
STR.SABINELOR NR. 104 A, 
SECTOR5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., 
STR. 11 IUNIE NR. 51,CLĂDIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

118

(210) M 2020 05126
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

(540)

SPORTI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.07; 02.05.23; 20.01.01; 09.07.01

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet, apariții rețele sociale
(difuzare).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────

(210) M 2020 05127
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

(540)

PROEDUS CENTRUL
DE PROIECTE

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.04

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────

(210) M 2020 05128
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

(540)

HUB PROEDUS

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, 
SPLAIULINDEPENDENȚEI NR. 2, 
SECTOR5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, 
SPLAIULINDEPENDENȚEI NR. 2, 
SECTOR5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: violet, roșu, galben,
portocaliu, gri

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, 
SPLAIULINDEPENDENȚEI NR. 2, 
SECTOR5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

119

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────

(210) M 2020 05130
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

(540)

ARTI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.07;
02.05.03; 02.05.23

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet, apariții rețele sociale
(difuzare).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────

(210) M 2020 05131
(151) 22/07/2020
(732) S.C. HARD RACING TUNNING &

(540)

HARD RACING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.05; 18.01.09

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile.
37. Reparaţii, servicii de instalaţii, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor.

───────

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, 
SPLAIULINDEPENDENȚEI NR. 2, 
SECTOR5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

SERVICE S.R.L., 
STR. MULLERLASZLO NR. 19, 
SCARA A, ET.1, AP. 7, 
JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

Prezent pentru viitor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artişi, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(540)

MUROTTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

35. Servicii de exploatare comercială a centrelor
comerciale, servicii de vânzare pentru terți,
servicii de administrare pentru aeroporturi.
39. Servicii specifice agențiilor de turism privind
călătoriile și transportul.
41. Servicii sportive și de divertisment
desfășurate pe pârtii de schi, în aqua park-
uri, săli de sport, cluburi de golf, patinoare,
terenuri de tenis, piscine, servicii de instruire
referitoare la drumeții (trasee) montane, servicii
de organizare tabere (divertisment și instruire),
servicii de organizare partide de vânătoare,
servicii de instruire pentru vânătoare, servicii
cultural educative și de divertisment oferite în
cadrul unui cinematograf, servicii de educație
oferite în cadrul unei universități.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare turistică și de vacanță oferite de hoteluri,
pensiuni, ansambluri rezidențiale.
44. Servicii medicale și de înfurmusețare oferite
în cadrul unui complex SPA, al unei clinici de
detoxifiere și în cadrul unui centru de saune,

(210) M 2020 05134
(151) 22/07/2020
(732) MIHAI ALEXANDRU CACOVEANU,

STR. INGINER NICOLAE
TEODORESCU NR. 43, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2020 05136
(151) 22/07/2020
(732) ALESSIO KARKHI, 

SOS. EROU IANCU NICOLAE 
NR. 89-11, ET.2, AP. B26, 
JUDETUL ILFOV,VOLUNTARI, 
ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, 
ALEEA FETEŞTI,  NR. 11, BL. F1, 
SC.C, AP.26, SECTOR3, BUCUREŞTI
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servicii de asistență, de îngrijire medicală și de
tratament medical pentru persoane în vârstă.

───────

(540)

AVENSIS

(531) Clasificare Viena:
03.07.24; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
42. Servicii de arhitectură, servicii de
design arhitectural, servicii de planificare
arhitecturală, servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale, consultanţă
profesională privind arhitectura, servicii de
arhitectură și inginerie, servicii de arhitectură
de interior, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea

de spații pentru vânzare cu amănuntul,
proiectare de constructii, servicii de inginerie
structurală, servicii de inginerie, proiectare în
domeniul ingineriei, servicii de proiectare tehnică
de instalații pentru electricitate, proiectare de
instalații de încălzire, proiectare și planificare
tehnică de instalații de încălzire, servicii de
proiectare tehnică de aparate și instalații
sanitare, servicii de proiectare tehnică de
aparate și instalații de răcire, proiectare și
planificare tehnică de instalații de epurare a apei,
proiectare de instalații de iluminare a peisajului,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă.

───────

(540)

INNTRA IN-OUT SYSTEMS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.

(210) M 2020 05138
(151) 22/07/2020
(732) AVENSIS COMPANY SRL, 

STR. ION NECULCE NR. 4, 
JUDEŢSUCEAVA, SUCEAVA, 
SUCEAVA,ROMANIA

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

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

(210) M 2020 05140
(151) 22/07/2020

STR. TAIETURA TURCULUI 
47 C,JUDEŢ CLUJ, CLUJ 
NAPOCA,400285, CLUJ, 
ROMANIA

(732) KADRA TECH SRL, 

(591) Culori revendicate: negru (RGB 
0,0,0),verde (RGB 56,212,48)
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7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 05143
(151) 22/07/2020
(732) ANMABU SPEDITION S.R.L.,

(540)

ANMABU SPEDITION

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 18.01.08

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

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

───────

CALEA GALATI KM. 6, INCINTA
SITAS, JUDEŢ BRĂILA,BRĂILA,
 ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb (HEX #FFFFFF),
albastru (HEX #00339c)

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1, BIROUL 1.02, CAM. 2, 
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726, 
ROMANIA
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(540)

KAIUS4

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, cereale
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate pentru coacere, drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, aperitive
(tartine), baghete umplute, alimente preparate
pe bază de tăieței, biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, biscuiți de orez,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, blaturi de pizza coapte în prealabil,
chipsuri de creveți, brioșe, burritos (mâncare
mexicană), chifle umplute, chimichanga (tortilla),
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
integrale de grâu, chipsuri din cereale, clătite,
clătite americane, clătite sărate, covrigei,
floricele de porumb, floricele cu caramel, fajitas

(fel de mâncare mexicană), covrigei moi, floricele
de porumb preparate, frigănele, friganele
congelate, fulgi, fulgi de cereale uscate, fulgi
de orez, gustări alimentare cu cereale cu gust
de brânză, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate,
gustări pe bază de orez, gustări pe bază de
multicereale, lasagna, lipii cu pui, macaroane
cu brânză, hot dog (sandvișuri), hamburgeri în
pâine, hamburgeri (sandvișuri), mâncăruri care
includ paste, paella, pizza, nachos (mâncare
tradițională mexicană), mâncăruri preparate sub
formă de pizza, mâncăruri preparate pe bază
de orez, pateuri cu cârnați, paste făinoase
umplute, plăcinte, pizza congelată, pizza
conservată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza refrigerată, pizza împăturită (calzone),
pizze negătite, plăcinte cu carne, plăcinte gătite,
plăcinte cu legume, plăcinte cu pește, plăcinte
dulci sau sărate, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, ravioli, rizoto, quiche (tarte sărate),
pufuleți de brânză, produse snacks preparate pe
bază de porumb, rulouri cu cârnați proaspeți,
sandvișuri, rulouri umplute, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), snack-uri preparate din făină
de cartofi, spirale din porumb, taco, tortillas.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, cocteiluri alcoolice, băuturi
spirtoase, vin, lichioruri.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, baruri, baruri de cocteiluri, cantine,
ceainării, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, pizzerii, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de banchete (servirea mesei),
organizare de mese la hoteluri, prepararea
alimentelor, restaurante cu autoservire, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de ceainărie, servicii de club pentru

(210) M 2020 05144
(151) 22/07/2020
(732) KAI REPUBLIK S.R.L., 

BD-UL REPUBLICII NR. 4, 
JUDEŢNEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 
NEAMȚ,ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET.1,  BIROUL 1.02, CAM. 2. 
SECTOR 5,  BUCUREȘTI, 050726, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben auriu, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de restaurant și bar, servire de alimente și
băuturi.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 26.11.03

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,

mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 05146
(151) 23/07/2020
(732) GEORGE-GINO IORGULESCU,

STR. MÂNĂSTIREA VLAD ŢEPEŞ
NR. 113A, JUDEŢ ILFOV, SAT
SILIŞTEA SNAGOVULUI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ECLIPSE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială şi proiectare industrială, servicii de
control al calității şi de autentificare, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 05145
(151) 23/07/2020
(732) NEURAL CAM SRL, 

STR. GARII 21 CORP D1, PARTER, 
BIROU1A, LIBERTY TECHNOLOGY
PARK CLUJ, JUDEŢ CLUJ, 
CLUJ   NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 
STR. L.PATRASCANU NR. 2, 
JUDEȚULBACĂU, BACĂU, BACĂU, 
ROMANIA

NeuralCam

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
negru
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(210) M 2020 05147
(151) 23/07/2020
(732) TCE UMARO S.A.,

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

7. Maşini şi maşini-unelte şi în special maşini-
unelte pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere
şi de formare plastică, pentru prelucrarea
lemnului şi pentru alte industrii prelucrătoare,
maşini pentru agricultură.
8. Scule şi unelte de uz industrial şi gospodăresc
acţionate manual.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, didactice şi
de cercetare.
12. Mijloace de transport pentru aruncătoare de
mine (vehicule).
13. Aruncătoare de mine.
35. Activităţi de comerţ interior şi exterior,
publicitate, servicii de comerţ cu produse
realizate, recuperate şi recondiţionate precum şi
cu produse obţinute prin barter.
37. Servicii de montaj şi reparaţii la maşinile
şi utilajele sus menţionate inclusiv a celor
din industria alimentară, agricultură şi încălzire
centrală.
42. Proiectare pentru maşinile şi utilajele sus
menţionate precum şi servicii de asistenţă
tehnică pentru acestea.

───────

(210) M 2020 05149
(151) 23/07/2020
(732) CĂLIN-GHEORGHE MATIEŞ,

COMUNA SÎNTIMBREU NR. 104C,
JUDEŢ ALBA, SAT GALTIU, ALBA,
ROMANIA

(540)

Dr. PAW

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.06.03

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 4132 C), roz (Pantone 7635
C), crem (Pantone 7506 C)

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

3. Deodorante pentru animale, dezodorizante
pentru animale, produse cosmetice pentru
animale, preparate pentru îngrijirea animalelor,
produse de curățat pentru cuști de animale,
produse pentru împrospătarea respirației (pentru
animale), șampoane pentru animale (preparate
de toaletă nemedicinale), sprayuri de îngrijire
pentru animale.
5. Suplimente alimentare pentru animale,
vitamine pentru animale, medicamente
pentru animale, zgărzi antiparazitare pentru
animale, stimulente alimentare pentru animale,
suplimente proteice pentru animale, preparate
farmaceutice pentru animale, produse
neutraceutice pentru animale, șampoane
insecticide pentru animale, chiloți igienici pentru
animale de companie, medicamente pentru
animale, preparate farmaceutice pentru îngrijirea

SOS.BUCURESTI- PLOIESTI
NR.172-176, CLADIREA A,
CORPA2 - BIROU 2, ET.2, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

UMARO SA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDO  BUILDING, STR. 11 IUNIE, 
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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pielii pentru animale, preparate farmaceutice
pentru tratarea viermilor la animale de
companie, produse pentru eliminarea mirosului
de animale de companie, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), șampoane
medicinale pentru animale de companie, scutece
pentru animale, stimulente alimentare pentru
animale.
18. Lese de animale, zgărzi pentru animale,
jambiere pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, costume pentru animale, hamuri pentru
animale, pături și cuverturi pentru animale.
20. Culcușuri pentru animale, case de joacă
pentru animale de companie, căsuțe pentru
animale de companie, coșuri de dormit pentru
animale domestice, nu din metal, coșuri
nemetalice de transportat animale domestice,
cotețe pentru animale, culcușuri portabile pentru
animale de companie, cuști nemetalice pentru
transportul animalelor, perne pentru animale
de companie, plăcuțe de identificare de plastic
pentru animale.
21. Litiere pentru animale (cutii), piepteni
pentru animale domestice, curse pentru animale
dăunătoare, biberoane pentru animale mici,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
boluri pentru hrănirea animalelor de companie,
automate, boluri pentru băut pentru animale
de companie, cuști de sârmă pentru
animale domestice, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, Iese pentru animale,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, perii de dinți pentru animale, perii
pentru animale de companie, perii pentru
toaleta animalelor de companie, piepteni pentru
animale domestice, recipiente de băut pentru
animale, recipiente de mâncare pentru animale
de companie, recipiente de uz casnic pentru
depozitarea hranei pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare și de băut animalelor de companie,
vase de mâncare pentru animale de casă.
28. Jucării pentru animale, machete de animale
(jucării).
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană mixtă pentru animale, biscuiți pentru
animale, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, nutreț
fortifiant pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, litieră pentru animale mici (aşternut),
hrană sintetică pentru animale, hrană mixtă

pentru animale, litiere pentru animale domestice
(aşternut), băuturi pentru animale de companie,
celuloză destinată utilizării ca așternut pentru
animale, făină pentru animale, ierburi pentru
consumul uman sau animal, lapte pentru utilizare
ca aliment pentru animale, lapte praf pentru
hrana animalelor, litieră pentru animale, obținută
din silicat de calciu hidratat, nisip aromat (litieră)
pentru animale de companie, oase comestibile
și sticksuri pentru animale de casă, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, scoarță
de copac utilizată ca litieră pentru animale,
momeala vie pentru pescuit, furaje, nutrețuri,
preparate pentru îngrășarea animalelor, animale
vii.
35. Servicii de comerț cu hrană, băuturi,
recompense, delicatese, suplimente alimentare,
jucării, jocuri, ansambluri de joacă, produse
de îngrijire a pielii, părului, blănii și penelor,
produse de îngrijire a ochilor și urechilor, produse
de îngrijire a ghearelor, produse cosmetice,
produse de îngrijire dentară, produse de igienă,
scutece, covorașe absorbante, produse de
curățat, produse antiparazitare, îmbrăcăminte,
încălțăminte, lese, botnițe, zgărzi, hamuri,
perii, piepteni, clești, veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
așternuturi igienice, terarii, acvarii, produse
și accesorii pentru terarii și acvarii, colivii,
produse și accesorii pentru colivii, genți și
cuști pentru transport, centuri de siguranță
auto, scaune destinate utilizării în vehicule,
cărucioare, perne, pături, paturi, culcușuri, cuști,
coșuri, cuiburi, mobilier, toate aceste produse
menționate anterior fiind destinate animalelor și
animalelor de companie, servicii de publicitate
și de promovare a vânzărilor, organizarea de
expoziții, târguri, evenimente, concursuri în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea de
campanii publicitare și de promovare, publicitate
pentru magazine și rețele de magazine,
proiectarea de materiale publicitare, publicarea
de texte publicitare, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare,în scopuri
de comercializare cu amănuntul, pet shops
(servicii de comerţ), managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de marketing.

───────
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(540)

BUCOVINA
CRAZY OFF-ROAD

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 01.01.02; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(540)

Apartamente AZZURRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05153
(151) 23/07/2020
(732) SC WATER STORAGE TANK

(540)

WST WATER
STORAGE TANK SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.14; 26.11.13

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

11. Rezervoare de apă.
───────

(210) M 2020 05150
(151) 23/07/2020
(732) ŞTEFAN RUSCANU, 

COMUNA ŞARU DORNEI NR. 10,
JUDEŢ SUCEAVA, SAT ŞARU
BUCOVINEI, SUCEAVA, ROMANIA

(210) M 2020 05151
(151) 23/07/2020
(732) AMA SERCOM SRL, 

ALEEA TERASEI NR. 2, BL. E1, 
SC. 4, ET.4, AP. 77, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, 041773, ROMANIA

SRL, 
STR. ALEXANDRU CEL BUN
NR 32, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
PRAHOVA, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

128

(540)

Savori

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

Gustăreşti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.16; 26.01.18;
19.03.03; 19.03.15; 11.01.02; 11.01.04

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05154
(151) 23/07/2020
(732) VALENTIN-LIVIU PANA, 

B-DUL TIMIŞOARA, NR. 63, 
BL. 0D8, SC.4, ET. 6, AP. 148, 
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 17006, 
ROMANIA
VLADIMIR VEDRASCO, 
ALE.ROZELOR, NR 32, BL K3, 
SC B, ET1, AP 5, JUD. IASI, IASI, 
021304,IAȘI, ROMANIA
OLEG CAMINSCHI, STR
VORNICEI, NR 4, BL 5, ETAJ 4,AP
13, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, 
ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 27A, 
AP. 54, SECTOR 2,BUCUREŞTI, 
17006, ROMANIA

(210) M 2020 05155
(151) 23/07/2020
(732) VALENTIN-LIVIU PANA, 

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 17006, ROMANIA

B-DULTIMIŞOARA, NR. 63, 
BL. 0D8, SC.4, ET. 6, AP. 148, 
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 17006, 
ROMANIA
OLEG CAMINSCHI, 
STRVORNICEI, NR 4, BL 5, 
ETAJ 4, AP13, JUD. PRAHOVA, 
PLOIESTI,PRAHOVA, ROMANIA
VLADIMIR VEDRASCO, 
ALE.ROZELOR, NR 32, BL K3, 
SC B, ET1, AP 5, JUD. IASI, IASI, 
021304,IAȘI, ROMANIA
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(540)

TIP TOP Wash

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
18.01.23; 26.15.25

clase:
37. Servicii de spălătorie auto de tip self service,
spălarea şi curăţarea vehiculelor, lustruirea,
gresarea şi lubrifierea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, curăţarea geamurilor şi a altor
componente auto.

───────

(210) M 2020 05157
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, STR.

RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TIP TOP Carpet

(531) Clasificare Viena:
09.01.21; 26.13.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

clase:
37. Spălarea covoarelor, carpetelor, mochetelor,
ţesăturilor şi altor materiale textile, curăţarea
şi dezinfectarea covoarelor, carpetelor,
mochetelor, ţesăturilor şi altor materiale textile,
îndepartarea petelor de pe covoare, carpete,
mochete, ţesături şi materiale textile, curăţare
uscată.
40. Tratarea covoarelor, carpetelor, mochetelor,
ţesăturilor şi materialelor textile pentru a le
conferi proprietăţi antistatice şi rezistenţă la
praf şi la pete, tratament antimicrobian pentru
covoare, carpete, mochete, ţesături şi materiale
textile, dezodorizarea covoarelor, carpetelor,
mochetelor, ţesăturilor şi altor materiale textile.

───────

(210) M 2020 05156
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, 

STR. RĂZBOIENI NR. 1, 
JUD. CLUJ,  CLUJ-NAPOCA, 
400260, CLUJ,ROMANIA

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

WURSTAHOLICS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante.

───────

(540)

BOUNTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

40. Servicii de imprimare pe materiale textile.
───────

(210) M 2020 05163
(151) 23/07/2020
(732) SC COMPANIA DE UTILITATI

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.01.07; 26.01.04;
26.01.18; 26.04.18; 29.01.12

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

37. Forarea puțurilor de apă.
39. Aducțiunea apei, distribuția apei.
40. Tratarea și epurarea apei.
42. Întreținere de site-uri web.

───────

(210) M 2020 05161
(151) 23/07/2020
(732) OCTAVIAN ANDREI TUPAN, 

SOS. PIPERA NR. 13, BL. 2F, 
SC. 1, ET.3, AP. 11, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(210) M 2020 05162
(151) 23/07/2020
(732) MATEO MINA, 

BD. MAMAIA NR. 281C, 
ET. 1, AP. 4, JUD.CONSTANŢA, 
CONSTANŢA, 900559,
CONSTANȚA, ROMANIA

PUBLICE SA FOCSANI, 
STR. NICOLAE TITULESCU NR. 9,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCSANI,
620018, VRANCEA, ROMANIA

SC COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE S.A. FOCŞANI

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX #012c81, HEX #2086f7,
HEX=#67a6d5 ), alb (HEX #ffffff)
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(210) M 2020 05164
(151) 23/07/2020
(732) EUGENIA PARASCHIVESCU,

(540)

atac la persoană

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
20.01.03; 14.07.02; 01.15.15

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

16. Săptămânal de investigaţii şi dezvăluiri
(publicaţie).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment: activităţi
sportive şi culturale.

───────

(540)

GERASIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 26.01.10

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

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, papură, răchită, corn, os, fildeş,
fanoni de balenă, baga, chihlimbar, sidef, spumă
de mare, celuloid şi imitaţii ale acestor materiale
sau din materiale plastice, articole şi confecţii din
lemn şi material plastic (mobilă şi mobilier).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou referitor
la produsele din clasa 20.

───────

CALEA DOROBANŢILOR 
NR.111-135, BL. 9A, SC. G, 
AP.247, SECTOR 1, 
BUCURESTI,  ROMANIA

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

(210) M 2020 05165
(151) 23/07/2020
(732) S.C. ASISGER S.R.L., 

STR. PETRU MAIOR, NR.9, 
JUD.CARAS-SEVERIN, RESITA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 IUNIE, 
NR. 51, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,BUCURESTI, ROMANIA
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ORESTI MAKRI NR.4, KAPSALOS,
LIMASOL, 3082, CIPRU, LIMASOL,
3082, CIPRU, CIPRU

(540)

Deroni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02; 26.01.18; 05.07.02;
26.11.05

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

29. Conserve de legume, fasole albă în
sos tomat, tofu, fasole prelucrată, fasole
în conservă, legume conservate, conserve
de fasole, leguminoase conservate, sos de
fasole, năut, preparat, pastă de năut, linte
(legume) conservată, linte (uscată), pastă de
vinete, porumb dulce (conservat), leguminoase
prelucrate, fasole uscată, năut uscat.

───────

(540)

VD VERY DREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 26.04.18

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

14. Metale preţioase, aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2020 05166
(151) 23/07/2020
(732) YEZYL HOLDINGS LIMITED,

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, 
ET. 2, AP. 6, SECTOR 1, 
BUCURESTI, 010641, ROMANIA

(210) M 2020 05167
(151) 23/07/2020
(732) AUREL BUZATU, 

STR. LUCEAFARULUI NR. 11, 
BL. F2, SC. C, ET. 1, AP. 7, 
JUD. CALARASI, CALARASI, 
CĂLĂRAȘI, ROMANIA
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(540)

DispoInJect

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.12

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

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare.

───────

(210) M 2020 05172
(151) 23/07/2020
(732) VASILE-LAURENTIU ROSCA,

STR. CRINILOR NR. 2, JUD. IASI,
TARGU FRUMOS, 705300, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Grillico

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 11.01.04; 11.01.25;
29.01.13

clase:
8. Unelte și scule acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, aparate de ras.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05168
(151) 23/07/2020
(732) S.C. DISPOLINE S.R.L., 

STR. OITUZ, NR. 421, 
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV,  ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05173
(151) 23/07/2020
(732) FIBER TECHNO DESIGN SRL,

STR. ALUNULUI NR. 21C, JUD.
ILFOV, SAT MOGOSOAIA, 077135,
ILFOV, ROMANIA

(540)

WELLZONE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire online, servicii sportive
și de fitness, sport și fitness, cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
instruire în domeniul asistenței medicale și al
nutriției, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
servicii de educație în materie de nutriție.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, consultanță legată de nutriție, servicii
de consultanță legate de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție.

───────

(210) M 2020 05174
(151) 23/07/2020
(732) SC BRIGHT HEALTHY FOOD

(540)

NINNA mâncare faină

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 05.05.04;
29.01.14

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

35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare
de afaceri, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrare
de birouri de afaceri pentru terți, administrare
de concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, administrarea hotelurilor,
administrarea magazinelor, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor

SRL, 
STR. PIETROSITA, JUD.
DAMBOVITA, PIETROSITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, galben, 
maro,negru, albastru, portocaliu
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industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în domeniul administrării afacerilor în
regim de franciză, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentruadministrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, consilierea managementului
privind recrutarea de personal, date referitoare
la afaceri, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență în
managementul afacerilor, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizor de servicii externalizate
în domeniul managementului relațiilor cu
clienții, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, management de afaceri
comerciale, management de hoteluri pentru
terți, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, management
în procesele de afaceri, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relației cu clienții,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, negociere de contracte privind achiziția
și vânzarea de produse, organizare de întâlniri
de afaceri, organizare și coordonare de întâlniri

de afaceri, organizarea administrării afacerilor,
organizarea afacerilor, organizarea întâlnirilor
de afaceri, planificare a întâlnirilor de afaceri,
planificare corporativă, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, servicii de administrare a
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de franciză care oferă asistență în
afaceri, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic, servicii de
gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii
de intermediere comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii online de colaborări de
afaceri în rețea, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii pentru strategia
și planul de afaceri, supervizarea administrării
afacerilor, supervizare de afaceri, administrarea
vânzărilor, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, închiriere de
standuri    de    vânzare,    servicii   de   vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legă tură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
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cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, consiliere
cu privire la produse de consum, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea

43. Servicii de baruri, bufet salate, bufete cu
autoservire, cantine, decorare de alimente,
decorare de torturi, ceainării, fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete (mâncare și băutură), pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate

automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenții
de import și export, administrare în materie
de activități de marketing, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, asistență în
domeniul comercializării produselor, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, lipirea de afișe publicitare,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, mostre de produse, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului pe site,
organizare de lansări de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, promovare computerizată
de afaceri, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare, publicitate, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, servicii de marketing,
servicii de promovare, servicii de publicitate.
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───────

(540)

CHIPPEWA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Ceai de uz medical.

───────

(540)

MODULOTERAPIE

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetului sau imaginii, CD-uri,
DVD-uri.

───────

(540)

KOMBUCCO ORIENTALIS

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

5. Suplimente alimentare pe bază de ingrediente
orientale pentru scopuri medicale.

(210) M 2020 05175
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT, 

STR. LIVIU REBREANU NR. 18, 
BL. A5, SC. 7,AP. 85, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,031789, ROMANIA

(210) M 2020 05176
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT, 

(210) M 2020 05177
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT, 

STR. LIVIU REBREANU NR. 18, 
BL. A5, SC. 7, AP. 85, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031789, ROMANIA

STR. LIVIU REBREANU NR. 18, 
BL. A5, SC. 7, AP. 85, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031789, ROMANIA

consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de gătit, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete (mâncare
și băutură), servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de băuturi alcoolice, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, case de oaspeți
(cazare), case de vacanță, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, pensiuni, servicii de cazare hotelieră,
organizare de cazare temporară, organizare și
furnizare de cazare temporară, spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, consiliere în domeniul culinar, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, furnizarea de recenzii despre
restaurante, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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(540)

Dracula Adventure City

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.05

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive și culturale,
servicii care au ca scop principal divertismentul,
amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de parcuri de amuzament,
servicii de amuzament, servicii de divertisment.

───────

(540)

CRAMA DABIJA
PANCIU VINEYARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.01.01

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

33. Vinuri cu denumirea de origine controlata din
arealul Panciu.

───────

(540)

CNS TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Televiziune prin cablu (difuzare).

───────

(210) M 2020 05180
(151) 23/07/2020
(732) S.C. LEDA CENTER S.R.L., 

STR. CRINULUI NR. 26B, 
BL. 1C, SC.B, AP. 11, 
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
1788C, Pantone 447C), mov (Pantone
663C), gri (Pantone cool gray 10C,
Pantone 426C), negru (Pantone black
6C)

(210) M 2020 05181
(151) 04/08/2020
(732) COSMIN DABIJA, 

BLD. TUDOR VLADIMIRESCU 
NR. 45A, BL.B1, ET. 3, AP. 8, 
JUD. IAȘI, IAȘI,700305, IAȘI, 
ROMANIA

(210) M 2020 05182
(151) 03/08/2020
(732) DANIELA ANTONIU, 

STR. WALTER ĂRĂCINEANU 
NR.4, JUDEŢUL NEAMŢ, 
ROMAN,611028, NEAMȚ, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

139

(540)

MICHAELS LEATHER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale, genți
de voiaj și de transport, umbrele şi parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.

───────

(540)

Azimut Vision
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Manuale de instrucțiuni pentru educație,
cărți tipărite în domeniul educației muzicale,

cursuri tipărite, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

(210) M 2020 05183
(151) 23/07/2020
(732) LAZAR MIHAI BOT, 

STR. MIHAIL KOGALNICEANU 
NR. 19, BL. 19,SC. C, AP. 10, 
JUD. BISTRITA-NASAUD, 
BECLEAN, 425100,BISTRIȚA 
NĂSĂUD, ROMANIA

(210) M 2020 05185
(151)    23/07/2020
(732)    AZIMUT VISION SRL,

STR. DUNARII NR. 60, AP. 16, 
JUDETUL  CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ,  ROMANIA

41. Educație în domeniul informaticii, educație
și instruire, furnizarea educației, educație,
divertisment și sport, servicii specifice școlilor
(educație), consiliere în carieră (educație),
educație în domeniul științei informaticii,
consultanță profesională referitoare la educație,
informații în materie de educație, servicii de
educație și pregătire profesională, educație
în domeniul procesării de date, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație, instruire și divertisment, organizare
de întâlniri pe teme de educație, educație
în domeniul proiectării asistate de calculator,
servicii de consultanță în materie de
educație, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii educaționale
de furnizare a cursurilor de educație,
educație și instruire în domeniul procesării
datelor electronice, organizare de examinări
și teste în domeniul educației, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, servicii de educație pentru
comunicarea de metode de predare referitoare
la procesarea datelor, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, organizare
de cursuri, furnizare de cursuri educaționale,
cursuri de instruire scrise, cursuri de formare
avansată,  organizare  de   cursuri  de   instruire,
coordonare   de cursuri  prin  corespondență,
furnizare  de cursuri de formare, furnizare de
cursuri  de  pregătire, oferte  de   cursuri   de
instruire,  furnizare  de  cursuri  de  instruire,
organizare  și coordonare de cursuri, organizare
de cursuri de formare, organizare  de cursuri
prin   corespondență,   cursuri  de  pregătire   în
domeniul    științei,   cursuri    de    pregătire   în 
domeniul managementului, organizare de
cursuri de instruire tehnică, coordonare de
cursuri de formare profesională, cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, furnizare de
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───────

(540)

Dolzy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi

dulci, produse apicole de uz alimentar, batoane
de cereale și batoane energizante, ciocolată,
cornuri, cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
preparate (produse de cofetărie), fulgi de
cereale, înghețate și dulciuri, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, pâine, produse de
brutărie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie și
înghețate, produse pe bază de ciocolată, tablete
(dulciuri), vafe, gofre, tiramisu, aperitive (tartine),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, brioșe, chipsuri din cereale,
clătite, clătite americane, covrigei, floricele
de porumb, hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
pregătite pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, nachos (mâncare tradițională
mexicană), pizza, plăcinte, plăcintă cu carne,
produse de patiserie din legume și carne,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, pufuleți de brânză, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, tortillas, taco, sushi.

cursuri de formare continuă, furnizare de cursuri
de  instruire  online,  cursuri  de  pregătire  în 
domeniul designului, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(210) M 2020 05186
(151) 23/07/2020
(732) DORU-MIHAITA MOISUC, 

CAL. CALARASILOR NR. 73, 
BL. 19, SC.1, ET. 6 AP. 12, 
JUDEŢ BRĂILA,BRĂILA, 
BRĂILA, ROMANIA

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

29. 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, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, alimente gătite, constând în
totalitate   sau   în   cea   mai   mare   parte   din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne
preparată, cartofi umpluți, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), mâncăruri preparate pe
bază de carne, omlete, salate aperitiv, salate
de cartofi, salate de legume, salate preparate,
salată caesar, salate pe bază de cartofi,
supe, hamburgeri, mezeluri, produse din carne
preparate.

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, baruri,
cantine, bufete cu autoservire, ceainării, fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii     de    gătit,    servicii    de   ospitalitate
(alimenteși   băuturi),  servicii   de   preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de catering pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

141

oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, snack-
baruri.

───────

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

(540)

BOLZY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
29. 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,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, carne
preparată, cartofi umpluți, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) bacon, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
pe bază de carne, omlete, salate aperitiv,
salate de cartofi, salate de legume, salate

preparate, salată caesar, salate pe bază de
cartofi, supe, hamburgeri, mezeluri, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne de vânat.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, batoane
de cereale și batoane energizante, ciocolată,
cornuri, cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
preparate (produse de cofetărie), fulgi din
cereale, înghețate și dulciuri, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, pâine, produse de
brutărie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie și
înghețate, produse pe bază de ciocolată, tablete
(dulciuri), vafe, gofre, tiramisu, aperitive (tartine),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, brioșe, chipsuri din cereale,
clătite, clătite americane, covrigei, floricele de
porumb, hamburgeri (sandvișuri), înveliș pentru
sandvișuri, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de paste, nachos
(mâncare tradițională mexicană), pizza, plăcintă
cu carne, produse de patiserie din legume
și carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, pufuleți de
brânză, sandvișuri, spaghetti cu chiftele, tortillas,
taco, sushi, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, hot dog (sandvișuri), plăcinte.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii oferite de baruri, cantine, bufete cu
autoservire, ceainării, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de banchete (mâncare
şi băutură), organizare de mese la hoteluri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,

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

(210) M 2020 05187
(151) 23/07/2020
(732) DORU-MIHAITA MOISUC, 

CAL. CALARASILOR NR. 73, 
BL. 19, SC.1, ET. 6 AP. 12, 
JUDEŢ BRĂILA,BRĂILA, BRĂILA, 
ROMANIA
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restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de gătit, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
catering pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, snack-baruri.

───────

(210) M 2020 05188
(151) 24/07/2020
(732) OVIDIU-GEORGE NICOLAIE,

STR. STUPINEI NR. 2, SAT
BALOTESTI, JUDETUL ILFOV,
COM. BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

am eu om

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.01.01

clase:

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
asistenţă   administrativă  pentru  a  răspunde
la  cererile   de  ofertă / asistenţă  administrativă
pentru  a  răspunde  la  cererile de  propuneri
(RFP),  oferirea  de  informaţii  în domeniul 
afacerilor, managementul afacerilor  cu privire
la furnizorii de servicii indepedente,furnizarea
de informaţii de afaceri  prin  intermediul unui
site web,  oferirea de informaţii comerciale şi 
consiliere  pentru  consumatori  în alegerea 
bunurilor  şi  serviciilor, oferirea de  informaţii  de
contact  comerciale  şi   de   afaceri,  compilarea
de  informaţii  în  baze  de  date  computerizate,
compilarea  indexurilor  de informaţii  pentru 
scopuri comerciale saupublicitare, căutare de 
date  în  fişierele calculatorului  pentru  terţi, 
servicii de agenţie de ocupare a forţei de 
muncă,  servicii  de relaţii  media,  servicii  de 
comunicaţii  corporative, închiriere  de  spaţiu 
publicitar pe site-uri web, furnizare de spaţiu 
publicitar   într-o    reţea    informatică    globală,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, sondaje
de opinie, pregătire de anunţuri publicitare,
redactare de texte publicitare, publicare de
materiale publicitare, scrierea de curriculum
vitae   pentru   terţi,   plasarea   de   anunţuri
publicitare pentru terţi, compilare de anunţuri 
publicitare, prezentarea  unei  varietăţi  mari 
de  informaţii de  interes  general  prin 
intermediul  reţelelor computerizate,  relaţii 
publice,  furnizarea  și distribuirea  de  informații 
pentru  afaceri,  inclusiv pe  internet,  în  rețele 
de cablu sau alte formede transfer de date, 
servicii  de  administrare  a relaţiilor  cu  clienţii, 
furnizarea de recomandări despre produse și
servicii, în scopuri comerciale si de informare, 
servicii  on-line  de  colaborări  de  afaceri  în 
reţea,  servicii  de rețele  de  afaceri  online 
accesibile  prin  aplicații mobile  descărcabile, 
furnizarea de informaţii de contact  comerciale 
si  de  afaceri,  furnizarea de  informații  sub 
formă  de  baze  de  date cu  informații  în 
domeniile rețelelor de afacerionline, furnizarea
unei baze de date onlinecu motor de căutare 
care  conţine  informaţii despre  prestatorii  de 
servicii  din  diferite  domenii de  activitate, 
asigurarea   unei   baze   de   date   cuprinzând
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38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicaţii prin terminalele de
calculator, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, furnizarea de forumuri
online, flux continuu (streaming) de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmiterea fişierelor
digitale, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii si
de informaţii, telecomunicaţii prin intermediul
platformelor şi portalurilor de internet, furnizarea
accesului la informaţii pe internet, schimb
electronic de mesaje prin intermediul liniilor de
chat, al camerelor de chat şi al forumurilor de
pe internet, servicii de poştă electronică, servicii
de videoconferinţă, furnizare de panouri de
mesaje electronice pentru transmisie de mesaje
de interes general între utilizatori, servicii de
difuzare date, servicii de agenţie de presă.
41. Servicii de publicare-on line, publicare on-
line de recenzii, publicare multi-media, publicare
de fotografii, servicii de producţie audio, video,
multimedia şi de fotografii, furnizare on-line
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
fotografiere, prezentarea prestaţiilor live, servicii
de filmare, servicii de instruire.
42. Dezvoltarea și menținerea unei platforme
de internet pentru intermedieri între prestatori
de servicii și clienți, furnizare de informații,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web, stocarea
electronică a datelor, găzduirea site-urilor (site-
uri web), platforma ca serviciu (PaaS), furnizarea
de motoare de căutare pe internet, găzduire
pe servere, găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţii computerizate, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite punerea în comun de conţinut
multimedia şi de comentarii între utilizatori, cloud
computing, stocare de date online, software ca
serviciu (saas).
45. Servicii de rețele de socializare on-line.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de carne, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la dulciuri de casă, servicii
de comerț cu privire la produse suvenir din
ceramică, servicii de comerț cu privire la produse
suvenir din lemn.
43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară.

───────

produse  şi  servicii oferite  de terţi, ce poate  fi
accesată și cercetată on-line.

(210) M 2020 05189
(151) 31/07/2020
(732) TUROAG SA, 

ALEEA GRIVIȚEI NR. 6, 
JUDETUL NEAMT,
MUNICIPIUL ROMAN, 
NEAMȚ, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, 
BD.UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, 
ET. 4,AP. 73, SECTOR 3, 030834, 
ROMANIA

HANU ANCUTEI Un
loc de poveste...
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(540)

AGENDA DE GIURGIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Ziar, fluturași publicitari, stegulețe din hârtie,
hărți geografice, mape, broșuri, felicitări, reviste,
agende, carnete de notițe, publicații periodice,
placarde din hârtie și carton, postere, publicații
tipărite.
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închiriere spațiu publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe
publicitare, consultanță în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web,
consultanță privind strategiile de comunicare,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, sondaje
de opinie, publicitate exterioară, organizarea
de expoziții în scopuri comericale sau
publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportivi,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
închiriere de standuri de vânzare, căutare de
sponsorizări, marketing cu public țintă, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.
41. Închirierea echipamentelor audio, servicii
de club, antrenare (instruire), academii,

organizarea și susținerea de concerte/
conferințelor/congreselor, transfer de know-how
(instruire), servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de divertisment,
filmare microfilme pentru terți, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, organizare
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de competiții sportive,
organizarea de spectacole (impresariat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (pilotaj), fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de varietate, închirierea aparatelor
de radio și televizoare, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, închiriere
camere video/închiriere camere de filmat.

───────

(540)

Dr. Wafer
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Napolitane.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05190
(151) 24/07/2020
(732) CONSTANTIN VOICU, 

STR. SIRENELOR NR. 5, 
SECTOR 5,BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 05192
(151) 24/07/2020
(732) SC TECSA BUSINESS SRL, 

B-DUL DECEBAL NR.14, 
BL. S6, SC. 4, ET. 1, AP. 68, 
SECTOR 3,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 05193
(151) 24/07/2020
(732) COPROMEN SOLUTIONS S.R.L.,

(540)

COPROMEN SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 07.01.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(540)

U deco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

STR. LT. MIRCEA DAMASCHIN
NR. 8, BL. 7, SC. A, AP. 13, 
JUDEŢ  SUCEAVA, SUCEAVA,  
ROMANIA

STR. MARTIR DAN CARPIN 
NR. 34,JUDEŢ TIMIŞ, 
TIMIŞOARA,300289, TIMIȘ, 
ROMANIA

(210) M 2020 05195
(151)    24/07/2020 
(732)    SINOVER GROUP SRL, 
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(540)

U EVOLUTION 2020

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 21.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(540)

PELENDAVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia trasnportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii de comerţ cu amănuntul.
41. Educaţie, învăţământ în domeniul sportiv şi
recreaţional, furnizarea de instruire, activităţi de
interpretare artistică (spectacole), divertisment,
activităţi sportive, inclusiv activităţi ale cluburilor
sportive, activităţi culturale, organizare de baluri,
nunţi şi alte evenimente similare (divertisment).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cum ar fi restaurante, baruri, cazare temporară
în hoteluri, moteluri, pensiuni.

───────

(210) M 2020 05196
(151) 24/07/2020
(732) OCTAVIAN ABRUDAN, 

STR. VIILE DÂMBU ROTUND 
NR. 15E, JUDEŢCLUJ, CLUJ 
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, 
STR. PORII NR.152,AP.96, 
JUD.CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(210) M 2020 05197
(151) 24/07/2020
(732) S.C. SKY HOLDINGS S.R.L., 

STR.DR. NICOLAE IONESCU 
SISESTI  NR. 21, JUDEŢ DOLJ, 
CRAIOVA, 200303, DOLJ, 
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, 
BD-ULREPUBLICII, BL. 212, SC. D, 
ET. 2, AP.11, JUDEŢ ARGEŞ, 
PITEŞTI, 110176,  ARGEȘ, ROMANIA
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(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CARLAS SPARKLING DREAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape minerale şi gazoase, bere, băuturi şi
sucuri din fructe.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.
43. Restaurante.

───────

(210) M 2020 05199
(151) 24/07/2020
(732) LARISSA BEAUTY CONCEPT

(540)

HAMSA beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 03.07.06

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

clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
44. Servicii de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(540)

NORD8 - CASUAL
FOOD.SMART EVENTS.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.14;
27.07.17

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

41. Servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
servicii de karaoke, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente cu scop educativ

(210) M 2020 05198
(151) 24/07/2020
(732) DUMITRU OPREA, 

STR.  INDEPENDENŢEI  NR.  14/2, 
AP.  61, CHIŞINAU,  REPUBLICA 
MOLDOVA

SRL, 
ŞOS. UNIRII NR. 337,
CONSTRUCŢIA C1, ET. 1, 
COM.CORBEANCA, JUD. ILFOV, 
SAT CORBEANCA, ROMANIA

(210) M 2020 05200
(151) 24/07/2020
(732) PETRICA IVAN, 

STR. PAJISTEI NR. 30, BL. 1, 
ET. 12, AP. 116-117, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC. 3, ET. 3, 
AP. 69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, galben,
albastru, negru
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sau divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
închirierea aparatelor de radio şi televizoarelor,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea casetelor video, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, pictură pe faţă, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, transfer
de know how (instruire), instruire practică
(demonstraţii).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), informaţii şi consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, decorare de alimente,
decorarea de torturi, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, închirierea sălilor de şedinte.

───────

(210) M 2020 05201
(151) 03/08/2020
(732) COSTICA ZARNESCU, STR.

CORNISA BISTRITEI, NR. 38, SC.
A, AP. 9, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

La Kuburi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de târguri comerciale

39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu transportul, parcare și depozitare de
vehicule, distribuție prin conducte și cabluri,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, navigaţie (poziționare, marcarea
traseului și a rutei), servicii de planificare
a itinerarului, organizare de transport și
călătorii, servicii de salvare, recuperare și
remorcare, transport și livrare de bunuri,
transportul pasagerilor, rezervări pentru călătorii,
coordonare de tururi turistice, coordonarea
organizării de călătorii individuale și de
grup, însoțirea de călători, organizare de
călătorii de vacanță, organizare de călătorii de
afaceri, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de expediții, organizare de rute
turistice, organizare și intermediere de călătorii,
organizare și realizare de vizite turistice,
organizarea de excursii, organizări de circuite
turistice, planificarea călătoriilor, rezervări pentru
călătorii, rezolvarea formalităților pentru vize,
pașapoarte și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
servicii de bilete de avion, servicii de consultanță
privind itinerariile de călătorie, servicii de ghid
turistic (însoţirea turiştilor), servicii de ghizi
pentru călătorii (însoţirea turiştilor), servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, servicii de planificare de itinerarii,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii

și de expoziții comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermedierea de contacte comerciale
și  economice,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legăturăcu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul 
alimentației,  servicii de  vânzare  cu  ridicata 
în  legătură  cu produse  alimentare,  servicii  de 
publicitate  privind industria       turismului,
publicitate în  domeniul turismului și călătoriilor.
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și circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii și transport, servicii de vizitare a
obiectivelor turistice, ghid turistic (însoţirea
turiştilor) și organizare de excursii, servicii de
turism (organizarea călătoriilor), organizarea de
călătorii, organizarea de excursii, organizare de
plimbări turistice cu ghid, organizare de tururi ale
orașelor, servicii de informații turistice.
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură,
furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare temporară, baruri, bufete cu autoservire,
cantine, ceainării, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurant și
baruri, localuri tip snack-bar, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (alimente și băuturi),
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale
de alimentație, servicii de gătit, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant și bar, snack-baruri, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de camere, servicii ale agențiilor de
cazare, servicii de ospitalitate (cazare).

───────

(210) M 2020 05208
(151) 24/07/2020
(732) IV AESTHETIC CLINIC S.R.L.,

(540)

iV aesthetic CLINIC

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.24

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

44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

ALEEA RAMNICU VALCEA 
NR.20-22, CAMERA 3, ET. 1, 
AP.1-3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., 
STR. 11 IUNIE NR. 51,  CLĂDIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA
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(540)

WISE NATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

35. Publicitate, productie de materiale
publicitare.
41. Servicii de divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică: restaurante,
cafenele, pub-uri.

───────

(540)

LUMEA INFRASTRUCTURII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri (tipărituri), suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru pictură, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele (nu magnetice), cromolitografii (în
mai multe culori)/crom, rechizite de birou, cu
excepţia mobilei, numere (caractere), carnete
de notiţe (papetărie), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă , broşuri, foi de hârtie (papetărie),
ecusoane cu nume (articole de birou), hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, hârtie
pergament, penare/cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, forme de tipar,
caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou ), tipărituri (gravuri),
prospecte, ştampile de sigilare, sigilii cu pecete,
sigilii (ştampile), benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, şabloane (papetărie),
matriţe, abţibilduri (papetărie).

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,

(210) M 2020 05209
(151) 24/07/2020
(732) COSTIN GACHE, 

STR.ARDEALULUI NR. 10, 
BL. L32, SC. C, ET. 3, AP. 52, 
JUD.CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(210) M 2020 05211
(151) 24/07/2020
(732) SC FINANCE MEDIA SRL, 

STR. DOAMNA GHICA NR. 22, BL. 
5,SC. B, AP. 47, CAM.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

151

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.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor

consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere privind 
managementul 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  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 decomunicare 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 în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de publicitate, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plată per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
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
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de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(540)
WELLUX

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 05213
(151) 24/07/2020
(732) VICTOR-ANDREI BALANIUC,

(540)

Legend

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(540)
WELLMAX

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 05216
(151) 24/07/2020
(732) ANDREEA IONELA MITROI,

STRADA DUMITRU OLARIU 98,
JUD. CONSTANTA, VALU LUI
TRAIAN, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(210) M 2020 05212
(151) 24/07/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., 

STR. VASILE CONTA NR. 30, 
JUD. IAŞI,IAŞI, 700106, IAȘI, 
ROMANIA

STR. GRIGORE POPITI, NR. 8A,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 300548,
TIMIȘ, ROMANIA
DARIUS-IVO TAPALAGA, 
STRADAPIATA TRAIAN, NR. 2, 
AP. 13, JUD.TIMIS, TIMISOARA, 
300104, TIMIȘ,ROMANIA

(210) M 2020 05214
(151) 24/07/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., 

STR. VASILE CONTA NR. 30, 
JUD. IAŞI,IAŞI, 700106, IAȘI, 
ROMANIA

3am ANDREEA MITROI
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălţăminte.

───────

(540)

ALIRA ALIENTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────

(540)

ALIRA FLAMMA PREMIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────

(540)

Bidex
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, intermediere
în acordurile privind vânzarea cumpărarea de
bunuri, intermedierea de contacte comerciale și
economice, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
achiziții, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, vânzare prin licitație
publică, desfășurare de vânzări prin licitație,
furnizare de servicii online de licitație, licitații
organizate prin rețele de telecomunicație, licitații
prin telefon și prin televiziune, oferte pentru
licitații online în numele terților, organizare
de licitații pe internet, organizare de licitații
virtuale interactive, organizare de vânzări prin
licitație, organizare și coordonare de licitații
imobiliare, organizare și coordonare de licitații
pe internet, organizare și coordonare de licitații
și licitații inverse prin intermediul telefoanelor

(210) M 2020 05217
(151) 24/07/2020
(732) WINERO SRL, 

STR. RONDA NR. 2B, CAM. 2, 
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI, 
024106, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, SC. B, 
ET.2, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010588, ROMANIA

(210) M 2020 05218
(151) 24/07/2020
(732) WINERO S.R.L., 

STR. RONDA NR. 2B, CAM.2, 
ET.2, SECTOR 2,BUCURESTI, 
024106, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, SC. B, 
ET.2, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010588, ROMANIA

(210) M 2020 05220
(151) 24/07/2020
(732) MONS MELLIS SRL, 

STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 377A, 
CAM 3, JUD.BRASOV, HARMAN, 
BRAȘOV,ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI 
NR. 12-14, SECTOR 1,  
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA
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mobile, organizare și coordonare de licitații și
licitații inverse prin rețele informatice și de
telecomunicații, organizare și coordonare de
vânzări la licitație prin telefon, organizare și
coordonare de vânzări la licitație televizate,
organizare și coordonare de vânzări prin licitație,
organizarea și coordonarea de licitații, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitația are loc pe internet, servicii de
licitație și licitație inversă, servicii de vânzare
la licitație asigurate prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, vânzare prin licitație
a vehiculelor, vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, vânzări prin licitații disponibile pe
internet.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, traducere și interpretare, servicii
de traducere, traducere lingvistică, activități de
divertisment, sportive și culturale, educație și
instruire, furnizare de activități recreative, jocuri
de noroc, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de competiții, organizare
și coordonare de loterii, producție audio, video și
multimedia și fotografie.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de proiectare, testare,
autentificare și controlul calității, administrare de
servere, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare de sisteme
computerizate, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri
web online pentru terți, securitate, protecție
și reconstituire IT, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software web, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, consultanță în domeniul software-
ului ca serviciu (SaaS), facilitarea accesului

temporar la software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de informații, furnizare de
software nedescărcabil online, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, găzduire de
conţinut digital, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (ACaaS),
infrastructură ca serviciu (IaaS), închirieri de
hardware și software, platformă ca serviciu
(PaaS), software ca serviciu (SaaS).

───────

(540)

DURALUX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 05221
(151) 24/07/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., 

STR. VASILE CONTA NR. 30, 
JUD. IAȘI,IAȘI, 700106, IAȘI, 
ROMANIA
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(540)

HotNails

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 29.01.08; 02.09.14;
26.05.01

clase:
3. Produse cosmetice, respectiv: geluri
pentru Led/Uv, oje, lacuri protecție, oje
semipermanente, amorsă pentru geluri, strat
final gel sau ojă semipermanentă.

───────

(540)

HELTAU

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

32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă
de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
must de bere, bere amestecată cu băuturi
nealcoolice (shandy), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogăţită cu minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must de malţ, vin de orz (bere),
băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă (băuturi), apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), băuturi funcționale pe bază
de apă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi care
nu sunt pentru uz medicinal), apă potabilă,
apă plată, apă minerală, apă carbogazoasă,
apă îmbuteliată, apă gazoasă (carbonatată),
apă minerală aromatizată, apă de izvor,
apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii

(210) M 2020 05222
(151) 24/07/2020
(732) PAUN COSTEL PFA, 

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

ȘOS. IANCULUI NR. 39, 
BL. 103A, SC.C, ET. 7, AP. 116, 
SECTOR 2,  BUCUREȘTI, 
077191, ROMANIA

(210) M 2020 05226
(151) 26/07/2020
(732) SC BERE SADU SRL, 

STR. SADULUI NR. 401, 
JUDEŢULSIBIU, COMUNA 
SADU, SIBIU,ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 
550311, SIBIU,ROMANIA
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de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, închirere
de distribuitoare de apă potabilă, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2020 05227
(151) 27/07/2020
(732) EURO LIVESTOCK & MEAT

(540)

Global Livestock & Meat

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

GROUP S.R.L., 
STR. FANTANICANR. 36, LOT. 5, 
CORPADMINISTRATIV, BIROU 
NR. 17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(540)

ILEANA TELEMEA
DE POVESTE

(531) Clasificare Viena:
06.07.08; 06.07.25; 03.04.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05229
(151) 27/07/2020
(732) ADINA MAGDALENA ALBERTS,

BD-UL BANU MANTA NR.
31, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DR. ALBERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 05228
(151) 27/07/2020
(732) MIRDATOD PROD SRL, 

COM. IBĂNEŞTI NR. 273, 
JUDEŢMUREŞ, SAT IBĂNEŞTI, 
MUREȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
419 c), crem (Pantone 7407 c), maro
(Pantone 4625 c), alb
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(540)

TEHNO MS Pentru
gospodari şi fermieri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a utilaje
agricole, tocătoare de furaje, granulatoare,
echipamente industriale de brichetare și
peletizare, batoze de porumb, tocătoare de
crengi, mașini de penit și opărit, aparate de
muls, incubatoare, adăpători, hrănitori, furtunuri,
îmbinări, plutitoare, cuști, podele, cuibare, lăzi,
articole îngrijire și dresaj, sere, solarii, articole
și accesorii de grădină, uscătoare de fructe,
echipamente de prelucrarea fructelor, scule
multifuncționale, pompe transfer lichide, butoaie,
distilatoare inox (cu excepția transportului)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea pentru utilaje agricole, tocătoare

de furaje, granulatoare, echipamente industriale
de brichetare și peletizare, batoze de porumb,
tocătoare de crengi, mașini de penit și
opărit, aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinări, plutitoare, cuști,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire și dresaj,
sere, solarii, articole și accesorii de grădină,
uscătoare de fructe, echipamente de prelucrarea
fructelor, scule multifuncționale, pompe transfer
lichide, butoaie, distilatoare inox, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la utilaje agricole,
tocătoare de furaje, granulatoare, echipamente
industriale de brichetare și peletizare, batoze de
porumb, tocătoare de crengi, mașini de penit și
opărit, aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinări, plutitoare, cuști,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire și dresaj,
sere, solarii, articole și accesorii de grădină,
uscătoare de fructe, echipamente de prelucrarea
fructelor, scule multifuncționale, pompe transfer
lichide, butoaie, distilatoare inox, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la utilaje
agricole, tocătoare de furaje, granulatoare,
echipamente industriale de brichetare și
peletizare, batoze de porumb, tocătoare de
crengi, mașini de penit și opărit, aparate de
muls, incubatoare, adăpători, hrănitori, furtunuri,
îmbinări, plutitoare, cuști, podele, cuibare, lăzi,
articole îngrijire și dresaj, sere, solarii, articole
și accesorii de grădină, uscatoare de fructe,
echipamente de prelucrarea fructelor, scule
multifuncționale, pompe transfer lichide, butoaie,
distilatoare inox, publicitate, publicitate online
într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 05230
(151) 27/07/2020
(732) TEHNO MSS S.R.L., 

STR. HORIA LOVINESCU NR. 14, 
CAMERA.1, ET. 1, AP. 1, 
COMUNA VALEA  LUPULUI, SAT 
VALEA LUPULUI,  IAȘI, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

emotion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

10. Dispozitive pentru protecția auzului,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți pentru
camerele de operare, aparate și instrumente
medicale și veterinare.

───────

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

HEXA
(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5010),

magenta (RAL 4010)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate imobiliară, lucrări de birou
aferente unui ansamblu rezidenţial, conducerea
şi administrarea afacerilor imobiliare
rezidenţiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ambră (parfumerie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu apă de
colonie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu apă de lavandă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu apă de parfum,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu apă de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu apă parfumată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu arome,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de parfumerie pe bază de cedru,

(210) M 2020 05231

 
(151) 27/07/2020
(732) TZMO ROMANIA S.R.L.,

SOS. DE CENTURĂ NR. 3E, 
COM.CLINCENI, JUD. ILFOV, 
SATOLTENI, 077060, ILFOV, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, PARTER, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684, ROMANIA

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

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare de
uz medical și preparate dietetice, preparate
și articole dentare, produse și articole pentru
igienă, pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
preparate minerale de uz medical, preparate
pentru baie de uz medical, preparate pentru
băuturi medicinale, preparate și materiale de
diagnostic, remedii naturale și farmaceutice,
săruri de uz medical pentru baie, sprayuri
refrigerante pentru uz medical, sprayuri cu
lichide pentru bandajare, stickuri contra durerilor
de cap, preparate terapeutice pentru baie, truse
de  prim  ajutor,  truse  de  prim  ajutor  de  uz
casnic, uleiurimedicamentoasepentru bebeluși,
unguente  cu  mentol  pentru    bebeluși,  săruri

pentru rehidratareorală.

(210) M 2020 05233
(151) 27/07/2020
(732) CONSTANTIN SLAV, 

STR. GEORGE VALSAN NR. 6, 
BL.65, SC. 2, AP. 57, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batiste de unică folosință impregnate cu
colonie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu extracte de parfum,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu extracte de flori (parfumerie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deodorante
de corp (parfumerie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu loțiuni și creme de corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mosc (natural), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mosc (parfumerie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de parfumerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumuri de uz
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumuri naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de parfumerie
cu vanilie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pulverizatoare pentru corp, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sprayuri
parfumate pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sprayuri pentru
corp (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ulei de lavandă de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ulei de trandafiri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri naturale pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu anticearcăne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu anticearcăne
corectoare (cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane corectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
corector facial, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cosmetice colorate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cosmetice
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cosmetice pentru buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creioane
cosmetice pentru obraji, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creioane de contur
pentru buze, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creioane de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creioane
de ochi de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creioane dermatografe,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creioane pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cremă corectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă de bază, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă pentru ten
deschis, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cretă de fardat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dermatografe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu eye-liner (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fard cremos de obraz, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fard de pleoape, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu farduri
de obraz, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu farduri cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu farduri de
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu farduri pentru obraz și buze, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fond
de ten, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fond de ten sub formă de cremă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fonduri
de ten, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu geluri pentru demachiere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
demachiant, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu luciu de buze, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu machiaj pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu machiaj pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști de frumusețe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
palete cu farduri de ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu palete de luciu de buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate autobronzante (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice de aplicare pe buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de geluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de fard de obraz, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
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de machiaj pentru față și corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
demachiante pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pudre cosmetice
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudre pentru machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudriere
cu machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudră de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudră
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rimel,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ruj de buze, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rujuri cremoase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seturi de machiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tuș lichid pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsea pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șervețele din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele pentru față îmbibate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsam de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balsamuri de buze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsamuri pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
balsamuri pentru unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane cu protecție
solară, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bază pentru unghii (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cosmetice pentru unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme anticelulitice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme antirid, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme balsam pentru pete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
cosmetice de mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme anti-îmbătrânire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme cu protecție solară, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme cosmetice
pentru piele uscată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de curățare pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
cosmetică pentru mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă de noapte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă hidratantă după bărbierit, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cremă pentru unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme de
față și de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme de noapte (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de protecție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de zi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
după plajă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme exfoliante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme după ras,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme nemedicinale de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme,
loțiuni și geluri hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme pentru demachiere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
pentru față de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme tonifiante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
și loțiuni pentru bronzat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu emoliente pentru
piele (nonmedicamente), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu emolienți pentru ten,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fond de ten iluminator pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu geluri hidratante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu geluri
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geluri pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lac de bază
pentru unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lac de unghii de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lapte de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lapte de curățare de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lapte de curățare pentru față, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lapte hidratant, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lapte pentru bronzat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu loțiune de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu loțiune pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni cosmetice pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni de corp sclipitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni parfumate
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
de zi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu loțiuni după plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni pentru
aromoterapie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
pentru reducerea celulitei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni tonice
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni tonice de înfrumusețare
pentru aplicare pe corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști corporale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măști cu gel pentru ochi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
de mâini pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măști de picioare pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măști pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ojă de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice cu protecție solară,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cu protecție
solară puternică sau totală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice exfoliante
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice de protecție

a buzelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de lapte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
loțiuni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice pentru spălarea
feței, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de curățare pentru ochi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de protecție solară, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse exfoliante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pudră de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ser de față de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ser anti-îmbătrânire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săruri de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu spray-
uri de protecție solară, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ulei de corp sub
formă de spray, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri bronzante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unt de corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu apă micelară, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
cosmetice pentru față și corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme BB de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme și loțiuni cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lapte de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu geluri
de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geluri pentru mâini, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de creme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de pudră, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de vaporizare
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru curățarea mâinilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pudră de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sclipici pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serumuri de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seruri de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ser
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cu cosmetice colorate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cosmetice decorative,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru buze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creioane cosmetice pentru
obraji, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creioane de contur pentru buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creioane
de machiaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creioane de ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creioane dermatografe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creioane pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cremă corectoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cremă de bază, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă pentru
ten deschis, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme pentru bronzare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cretă de fardat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de demachiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dermatografe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
eye-liner (cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fard cremos de obraz,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fard
de pleoape, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu farduri de obraz, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu farduri cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
farduri de sprâncene, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu farduri pentru obraz și
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fond de ten, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fond
de ten sub formă de cremă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fonduri de ten, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu geluri pentru
demachiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lapte demachiant, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu luciu de buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu machiaj pentru
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu machiaj pentru ochi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu măști de frumusețe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
palete cu farduri de ochi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu palete de luciu de
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate autobronzante (cosmetice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice de aplicare pe buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare

antiîmbătrânire de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri de
față, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unt pentru față și corp, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ambră (parfumerie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
apă de colonie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu apă de lavandă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu apă de parfum, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu apă de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu apă parfumată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arome, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de parfumerie pe
bază de cedru, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme parfumate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu extracte de parfum, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu extracte de
flori (parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deodorante de corp (parfumerie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni și creme de corp parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mosc (natural),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mosc (parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de parfumerie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu parfumuri de
uz personal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu  ridicata  în  legătură  cu  parfumuri  naturale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate parfumate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de parfumerie cu
vanilie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pulverizatoare pentru corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sprayuri parfumate pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sprayuri pentru corp (nemedicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ulei de lavandă
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ulei de trandafiri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri naturale pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
parfumate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu anticearcăne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu anticearcăne corectoare
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batoane corectoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu corector
facial, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice sub
formă de geluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de machiaj pentru
față și corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse demachiante pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pudre cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pudre pentru machiaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pudriere cu machiaj, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pudră de machiaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pudră
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rimel, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ruj de buze,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rujuri cremoase, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seturi de machiaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tuș lichid pentru
ochi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vopsea pentru față, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
balsam de curăț are, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu balsamuri de buze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu balsamuri
pentru piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu balsamuri pentru unghii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bază pentru unghii (cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cosmetice
pentru unghii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme anticelulitice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme antirid,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme balsam pentru pete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme cosmetice
de mâini, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme anti-îmbătrânire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme cosmetice pentru piele
uscată, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme de curățare, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu creme de curățare pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă cosmetică pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă de
noapte, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă hidratantă după bărbierit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă pentru
ochi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă pentru unghii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme de față și de corp,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme de noapte (cosmetice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme de protecție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme de zi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme după plajă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme exfoliante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme după ras, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme hidratante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme nemedicinale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme nemedicinale de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme, loțiuni
și geluri hidratante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme pentru buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru corp parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme pentru
demachiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme pentru față de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme  pentru  piele,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu creme  tonifiante 
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  creme și  loțiuni 
pentru  bronzat,  servicii  de  vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  emoliente  pentru piele 
(nonmedicamente),  servicii  de  vânzare  cu
ridicata în legătură cu emolienți pentru ten,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fond de ten iluminator pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
geluri hidratante (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu geluri pentru
fata, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu geluri pentru ochi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lac de bază pentru unghii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu lac
de unghii de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte de
curățare de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de curățare
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu lapte de mâini, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte hidratant, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte
pentru bronzat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiune de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiune pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni de corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiuni cosmetice pentru față, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni de
corp sclipitoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lotiuni parfumate pentru corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiuni de zi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiuni după plajă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiuni pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni pentru reducerea celulitei, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni tonice
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiuni tonice de înfrumusețare
pentru aplicare pe corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu măști corporale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu măști cu gel pentru ochi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști de
mâini pentru îngrijirea pielii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu măști hidratante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ojă de unghii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate cosmetice cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate cu protecție
solară puternică sau totală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
hidratante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice exfoliante pentru

corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse cosmetice de protecție a buzelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice sub formă de lapte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice sub formă de loțiuni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru spălarea feței, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
curățare pentru ochi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de protecție
solară, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse exfoliante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pudră de corp, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ser de față
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ser anti-îmbătrânire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săruri de baie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
spray-uri de protecție solară, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ulei de corp sub
formă de spray, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri bronzante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unt de corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu apă micelară, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme cosmetice pentru
fata si corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme bb de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme și
loțiuni cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiuni de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu geluri de corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu geluri pentru mâini, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice sub
formă de creme, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
pudră, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de vaporizare pentru corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru curățarea mâinilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pudră de mâini, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sclipici pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
serumuri de înfrumusețare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu seruri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri de
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu unt pentru față și corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ambră
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu apă de colonie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu apă
de lavandă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu apă de parfum, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
apă de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu apă parfumată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
arome, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de parfumerie pe bază de
cedru, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baze pentru parfumuri de
flori, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
extracte de parfum, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu extracte de flori
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deodorante de corp
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni și creme de corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mosc (natural), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mosc (parfumerie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
parfumerie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu parfumuri de uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu parfumuri
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de parfumerie cu vanilie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pulverizatoare pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sprayuri
parfumate pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sprayuri pentru
corp (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ulei de lavandă
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ulei de trandafiri de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri naturale pentru
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele parfumate, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
anticearcăne, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu anticearcăne corectoare
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane corectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corector facial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cosmetice colorate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cosmetice
pentru buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creioane cosmetice pentru
obraji, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creioane de contur pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creioane de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane de ochi de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane  dermatografe, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în legătură  cu  creioane 
pentru  ochi,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu cremă 
corectoare,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online în legătură cu cremă de bază,servicii de
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
cremă pentru ten deschis, serviciide vânzare
cu amănuntul  online în legătură cu creme 
cosmetice, servicii de vânzare cuamănuntul 
online în legătură cu creme pentru bronzare, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură  cu  cretă  de  fardat,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
produse de demachiere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dermatografe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu eye-liner (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fard cremos de obraz, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fard de pleoape,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu farduri de obraz, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu farduri
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu farduri de sprâncene,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu farduri pentru obraz și buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fond de ten, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fond de ten sub formă de cremă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu fonduri de ten, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu geluri pentru
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu lapte demachiant, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
luciu de buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu machiaj pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu machiaj pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu măști de
frumusețe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu palete cu farduri de ochi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu palete de luciu de buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate autobronzante (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice de aplicare pe buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
geluri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de machiaj pentru față și corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse demachiante pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudre cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pudre pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudriere cu machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pudră de machiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudră pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rimel, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ruj de buze, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rujuri
cremoase, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seturi de machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tuș lichid pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vopsea
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șervețele pentu față îmbibate cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balsam de curățare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu balsamuri de buze, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu balsamuri
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balsamuri pentru unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bază pentru unghii (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice pentru unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
anticelulitice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme antirid, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme balsam pentru pete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme cosmetice
de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme anti-îmbătrânire, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme cu protecție solară, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme cosmetice
pentru piele uscată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de curățare pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cremă cosmetică pentru mâini,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă de noapte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cremă
hidratantă după bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cremă pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cremă pentru unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de față și de corp, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de noapte
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de protecție, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de zi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme după plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme exfoliante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme după
ras, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme hidratante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme nemedicinale de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme, loțiuni și geluri
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu creme pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru corp parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pentru
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru față de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme tonifiante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme și loțiuni pentru bronzat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu emoliente pentru piele (nonmedicamente),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu emolienți pentru ten, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fond de ten iluminator
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri hidratante (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu geluri pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lac de bază
pentru unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lac de unghii de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lapte de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lapte de curățare de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lapte de curățare pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte de
mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lapte hidratant, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte pentru
bronzat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiune de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiune
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni de corp, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni de corp
sclipitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lotiuni parfumate pentru
corp, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni de zi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni după plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online

în legătură cu loțiuni pentru reducerea celulitei,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu loțiuni tonice (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști corporale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măști de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măști cu gel
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști de mâini pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști hidratante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măști
de picioare pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măști
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ojă de unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cosmetice cu protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe față,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate cosmetice pentru pielea
uscată, pentru femei gravide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cu protecție
solară puternică sau totală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice exfoliante pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice de protecție a buzelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
lapte, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de loțiuni, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
spălarea feței, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de curățare pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu produse exfoliante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudră de corp,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ser de față de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ser anti-îmbătrânire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu săruri de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu spray-uri de protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare a
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ulei de corp sub formă de spray,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri bronzante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unt de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
apă micelară, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme cosmetice pentru
față și corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme BB de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme și loțiuni cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu loțiuni de înfrumusețare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu geluri
pentru mâini, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
creme, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de pudră, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de vaporizare
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse pentru curățarea
mâinilor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudră de mâini, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sclipici
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu serumuri de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seruri de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri de față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unt pentru față și corp.

37. Demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,

managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții, servicii
de informații privind construcția de clădiri,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, servicii de management în
construcții, supravegherea construcţiei de clădiri
izolarea clădirilor reparaţii şi întreţinere imobile
rezidenţiale, instalaţii şi mentenanţă pentru
instalaţii.

───────

(210) M 2020 05236
(151) 27/07/2020
(732) S.C. ELEMENT INDUSTRIAL

(540)

ELI XPRESS

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05

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

clase:
35. Publicitate pentru vânzare de imobile.
36. Servicii imobiliare, inclusiv închiriere imobile.
37. Servicii de construcții, reparații și
mentenanță referitoare la construcții.

───────

S.R.L., 
STR. BANUL ANTONACHENR. 
40-44, ET. 2, BIROUL NR. 10,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.01.16

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, preparate
și articole dentare, produse și articole
pentru igienă, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate bacteriene de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biologice mixte de uz medical, preparate de
toaletă medicinale, preparate de uz medical
pentru spălături, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
minerale de uz medical, preparate pe bază de
panthenol, de uz medical, preparate
pentru baie de uz medical, preparate
pentru băuturi medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, produse pentru
împrospătarea respirației de uz medical,
produse rehidratante de uz medical, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
remedii naturale și farmaceutice, săruri de
ape minerale, săruri de uz medical pentru

baie, săruri pentru rehidratare orală, șampoane
medicinale, șampoane uscate medicinale,
șampon medicinal, șampon medicinal pentru
păr, soluție salină pentru irigarea sinusurilor
și nasului, soluții contra bătăturilor, solvenți
pentru îndepărtarea plasturilor, sprayuri cu
lichide pentru bandajare, sprayuri refrigerante
pentru uz medical, stickuri contra durerilor de
cap, șervețele impregnate cu medicamente,
preparate terapeutice pentru baie, truse de prim
ajutor umplute, truse de prim ajutor de uz casnic,
umplute, truse portabile cu medicamente, uleiuri
medicamentoase pentru bebeluși, unguente cu
mentol pentru bebeluși.
10. Echipament pentru exerciții fizice de uz
medical, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru sex,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, protetică și implanturi
artificiale, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți pentru sălile
de operație, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru sălile
de operație, susținătoare și suporturi de uz
medical.

───────

(210) M 2020 05238
(151) 27/07/2020
(732) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG)

(540)

PRT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.11

(210) M 2020 05237
(151) 27/07/2020
(732) TZMO ROMANIA S.R.L., 

SOS. DE CENTURĂ NR. 3E, 
COM.CLINCENI, JUD. ILFOV, 
SATOLTENI, 077060, ILFOV, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: indigo, portocaliu,
alb

CO.,LTD., 
SHUANGGANG ROAD,YUHUAN 
CITY, NO. 88, ZHEJIANG,317600, 
CHINA

(740) CABINET ENPORA, 
STR. GEORGE  CĂLINESCU NR.52A,
PARTER, AP.1,  SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011694,  ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Amortizatoare pentru automobile,
amortizoare de șoc pentru vehicule, arcuri
amortizatoare de șocuri pentru vehicule, șasiuri
auto, vehicule electrice, ambreiaje pentru
vehicule terestre, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), anvelope pentru roți de vehicule,
șasiuri pentru vehicule, cuplaje pentru vehicule
terestre.

───────

(540)

GINETA DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.01

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.

───────

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)
4 SEASONS QUALITY

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

(210) M 2020 05239
(151) 03/08/2020
(732) GINETA DESIGN S.R.L., 

STR. VIITORULUI NR. 135, 
SECTOR 2,  BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 05240
(151) 27/07/2020
(732) 4 SEASONS QUALITY, 

STR.RANDUNELELOR NR. 8, 
BL. RA1,SC. D, ET. P, AP. 59, 
JUDETULCONSTANTA, 
NAVODARI,CONSTANȚA, 
ROMANIA

16. Aplicații din hârtie, benzi de hârtie,
decorațiuni  din  hârtie  pentru  petreceri,  florare,
funde din hârtie, funde din hârtie pentru ambalat
cadouri,  hârtie  creponată,  hârtie  fluorescentă,
panglici  din  hârtie  creponată, pasteluri 
(creioane), învelitori din hârtie pentru  ghivecele 
de  flori, hârtie  de  ambalaj, ambalaj decadouri,
ambalaj de carton, ambalaje din plastic pentru
cadouri,  ambalaje pentru  cadouri,  carton  de 
ambalat,  cutii  confecționare  din  carton 
ondulat, cutii decarton din fibră, cutii de hârtie 
pentru  livrarea  bunurilor,  cutii  de  transport 
realizate  din hârtie,  cutii  din  carton,  cutii  din 
carton pentru cadouri, cutii din hârtie pentru
cadouri,  cutii  din hârtie sau carton, cutii  pentru 
cadouri,  cutii  pliabile  din  carton  pentru
ambalare,  cutii  pliabile  din hârtie,  distribuitoare 
de sfori  folosite la împachetare (papetărie), 
etichete  din  hârtie  pentru  cadouri,  foi de  hârtie 
pentru ambalat, foi de plastic pentruambalat, 
folie  adezivă  din  plastic  pentru  împachetat, 
folie adezivă din plasticpentru ambalat, folie de 
împachetat  cadouri,  folie  din  plastic  pentru 
ambalat,  folii  de plastic  pentru  împachetat  și 
ambalat, folii din acetat de celuloză pentru
ambalat,  hârtie  de  căptușire  pentru
împachetare, hârtie de împachetat cadouri,
hârtie  de  împachetat  decorativă,  hârtie  maro 
pentru  împachetare,  hârtie  metalizată  de
împachetat  cadouri,  material  plastic  pentru 
ambalat,  materiale  de  ambalat  din  carton,
materiale  de  ambalat  din  hârtie  reciclată, 
materiale  pentru  ambalat,  materiale pentru 
ambalat  din  hârtie,  tipărite,  panglici  de  hârtie 
pentru  ambalat  cadouri,  pungide hârtie pentru
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cadouri,  recipiente  din  carton,  recipiente  din 
carton  pentru  ambalat, recipiente  din  hârtie 
pentru  ambalare,  folii  din  vâscoză  pentru 
ambalare.
31. Ferigi, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ,  plante  aromatice  uscate  de  uz
decorativ, plante uscate pentru decorare,
coroane de flori proaspăt tăiate, ferigă proaspătă
[gosari], ghirlande de flori naturale, ierburi
(plante),  plante  agățătoare,  plante  cu  flori, 
plante de apartament, plante naturale,plante în 
ghiveci,  plante  proaspete,  plante  și  flori 
naturale, trandafiri (plante),aranjamente din flori
proaspete,  aranjamente  din flori  uscate  în 
scopuri  decorative,  aranjamente  florale 
uscate, buchete de floriuscate, buchete din flori
naturale,  buchete din flori  uscate,  coroane 
de  flori funerare,  corsaje  din  flori  proaspete, 
coronițe din flori uscate, decorații florale (uscate),
decorațiuni  florale  (proaspete),  decorațiuni 
florale  (naturale),  flori  conservate pentru 
decorare,  flori  tăiate,  flori  uscate  pentru 
decorare, ghirlande  din flori  naturale,  trandafiri,
trandafiri chinezești, trandafiri vii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu  aplicații  din  hârtie,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul    în   legătură   cu   benzide  hârtie,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în  legătură 
cu  decorațiuni  din  hârtie  pentru petreceri, 
servicii  de vânzare cu  amănuntul în legătură 
cu florare, servicii  de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  funde din  hârtie,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu funde din 
hârtie  pentru  ambalat  cadouri,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  hârtie 
creponată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  hârtie  fluorescentă,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu panglici 
din  hârtie  creponată,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  pasteluri (creioane), 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu învelitori din hârtie pentrughivecele de flori,
servicii  de  vânzare cu amănuntul  în  legătură 
cu hârtie de ambalaj,servicii de vânzare cu 
amănuntul în legăturăcu ambalaj de cadouri, 
servicii  de  vânzare cu amănuntul  în  legătură 
cu ambalaj de carton, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în legătură  cu  ambalaje  din  plastic 
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ambalaje pentru cadouri, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
carton  de  ambalat,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură cu cutii confecționare din

carton  ondulat,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu cutii  de  carton  din 
fibră,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  cutii  de hârtie  pentru  livrarea 
bunurilor, serviciiâ de vânzare cu amănuntul în 
legătură cu cutii detransport realizate din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  cutii din  carton,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în  legătură  cu  cutii  din  carton 
pentru  cadouri, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  cutii  din  hârtie 
pentru  cadouri, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu cutii  din  hârtie  sau 
carton,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în 
legătură cu  cutii  pentru cadouri,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  cutii 
pliabile din carton pentru ambalare, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  cutii 
pliabile  din  hârtie,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu distribuitoare de sfori
folosite la împachetare, servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură  cu  etichete  din   hârtie
pentru  cadouri,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul  în  legătură  cu  foi  de  hârtie pentru
ambalat,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în 
legătură  cu   foi   de   plastic   pentru   ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu folie adezivă din plastic pentru împachetat, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în  legătură
cu  folie  adezivă  din plastic  pentru  ambalat, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  în  legătură 
cu  folie  de  împachetat  cadouri,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  folie  din 
plastic  pentru  ambalat,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul  în  legătură  cu  folii  de  plastic 
pentru  împachetat  și  ambalat,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  în  legătură  cu  folii  din
acetat  de celuloză  pentru  ambalat,  servicii  
de vânzare cu amănuntul  în  legătură cu  hârtie 
de căptușire pentru  împachetare,  servicii de
vânzare  cu  amănuntul în legătură cu hârtie de
împachetat  cadouri,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  hârtie maro pentru împachetare,
servicii devânzare cu amănuntul în legătură cu 
hârtie metalizată de împachetat cadouri, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
material  plastic  pentru  ambalat,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale 
de  ambalat  din  carton,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu materiale de ambalat 
din  hârtie  reciclată,  servicii de  vânzare  cu 
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 amănuntul  

cu

amănuntul  în  legătură  cu  coroane  de  flori 
funerare,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  corsaje  din flori  proaspete,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
coronițe din flori uscate, servicii de vânzare 
cu amănuntul  în legătură  cu decorații  florale 
(uscate),  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură cu decorațiuni florale (proaspete),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni florale [naturale], servicii de vânzare
cu  amănuntul  în  legătură  cu  flori  conservate, 
servicii de vânzare  cuamănuntul în legătură cu
flori  conservate  pentru decorare,  servicii  de 
vânzare cuamănuntul în legătură cu flori tăiate, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  flori uscate,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  flori  uscate  pentru 
decorare,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  ghirlande  din  flori  naturale, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu
trandafiri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  trandafiri  chinezești,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  în legătură cu trandafiri 
vii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aplicații din hârtie, serviciide vânzare cu ridicata
în  legătură  cu  benzi  de  hârtie,  servicii  de 
vânzare cu ridicataîn legătură cu decorațiuni din
hârtie pentru petreceri, servicii de vânzare cu
ridicata  în  legătură  cu  florare,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în  legătură cu funde din
hârtie,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură cu funde din  hârtie  pentru ambalat
cadouri,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură cu hârtie creponată, servicii de
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  hârtie
fluorescentă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu panglici din hârtie creponată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pasteluri,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
învelitori  din  hârtie  pentru ghivecele  de  flori, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie  de ambalaj,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cu ambalaj de cadouri,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
ambalaj  de  carton,  servicii  de  vânzare  cu
ridicata  în  legătură  cu  ambalaje  din  plastic 
pentru cadouri, servicii de vânzare curidicata
în legătură cu ambalaje pentru cadouri, servicii
de  vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu  carton
deambalat,   servicii   de  vânzare  cu  ridicata
în legătură  cu  cutii confecționare  din  carton
ondulat,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 

în  legătură  cu  materiale  pentru 
ambalat,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în 
legătură  cu  materiale  pentru  ambalat  din 
hârtie, tipărite,servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panglici  de hârtie pentru ambalat 
cadouri,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul  în
legătură cu pungi de hârtie pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu recipiente din carton, servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură cu  recipiente  din  carton 
pentru  ambalat,  servicii  de vânzare  cu
amănuntul  în  legătură  cu  recipiente  din  hârtie 
pentru  ambalare,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  folii  din  vâscoză 
pentru  ambalare,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  ferigi,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu coronițe 
din  ierburi  uscate  de  uz  decorativ,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul în  legătură  cu  plante 
aromatice uscate de uz decorativ, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  plante 
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coroane de flori proaspăt tăiate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ferigă proaspătă (gosari), servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură  cu ghirlande  de  flori 
naturale,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  ierburi (plante),  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul în  legătură  cu  plante 
agățătoare, servicii devânzare cu amănuntul în 
legătură   plante  cu  flori,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  în legătură cu plante de 
apartament, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plante naturale, servicii de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu plante în ghiveci, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  plante  proaspete,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul în legătură cu plante uscate pentru
decorare, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură cu plante și flori naturale, servicii de 
vânzare cu amănuntul  în legătură cu trandafiri 
[plante], servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  aranjamente  din  flori  proaspete, 
servicii de vânzare cu amănuntul înlegătură cu
aranjamente  din  flori  uscate  în  scopuri 
decorative, servicii  de vânzare cu amănuntul în 
legătură cu aranjamente florale uscate, servicii 
de vânzarecu amănuntul în legătură cu buchete
de flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu buchete din flori naturale, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
buchete  din flori  uscate, servicii  de vânzare cu
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ambalat din hârtie, tipărite, servicii de vânzare 
cu  ridicata  în legătură  cu  panglici  de  hârtie 
pentru  ambalat cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata în  legătură  cu  pungi  de  hârtie pentru
cadouri,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în
legătură  cu  recipiente  din  carton,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu recipiente
din  carton  pentru  ambalat,  servicii  de  vânzare 
cu  ridicata  în  legătură  cu  recipiente  din hârtie 
pentru  ambalare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu folii din vâscoză pentru ambalare,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
ferigi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură 
cu  coronițe  din  ierburi  uscate  de  uz 
decorativ, servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură cu plante aromatice uscate de uz 
decorativ, servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  plante  uscate,  servicii  de  vânzare 
cu  ridicata în  legătură  cu  coroane  de  flori 
proaspăt tăiate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ferigă proaspătă [gosari], servicii de 
vânzare  cu  ridicata în legătură cu ghirlande de 
flori naturale, servicii  de vânzare cu ridicata 
în  legătură  cu ierburi  (plante),  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  plante 
agățătoare,  servicii de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu plante  cu flori,  servicii  de vânzare 
cu ridicata în legătură cu plante de apartament, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plante  naturale,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata 
în  legătură  cu  plante  în  ghiveci,  servicii de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  plante 
proaspete,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata în 
legătură  cu  plante  uscate  pentru  decorare, 
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu 
plante și flori naturale, servicii de vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu trandafiri  (plante), 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
aranjamente  din  flori proaspete,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în legătură cu aranjamente
din flori  uscate în scopuri  decorative,  servicii 
de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
aranjamente florale uscate, servicii de vânzare 
cu  ridicata  în  legătură  cu  buchete  de  flori 
uscate,  servicii  de vânzare  cu  ridicata  în 
legătură cu buchete din flori naturale, servicii de
vânzare  cu ridicata  în  legătură  cu  buchete  din 
flori uscate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură  cu  coroane  de  flori  funerare,  servicii 
de vânzare cu ridicata în legătură cucorsaje 
din  flori  proaspete,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cu coronițe dinflori uscate, 

legătură  cu cutii  de carton din fibră,  servicii  de 
vânzare cu  ridicata în legătură cu cutii  de 
hârtie  pentru livrarea  bunurilor,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  cutii  de 
transport realizatedin hârtie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii din carton, servicii
de vânzare cu ridicata  în  legătură cu  cutii  din 
carton  pentru  cadouri,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  cutii  din  hârtie  pentru 
cadouri,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură  cu  cutii  din  hârtie  sau  carton,  servicii 
de vânzare cu ridicata în legăturăcu cutii pentru 
cadouri,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  cutii  pliabile  din carton  pentru 
ambalare,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  cutii  pliabile  din hârtie,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
distribuitoare de sfori folosite la împachetare, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
etichete  din hârtie  pentru  cadouri,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în legătură cu foi de hârtie
pentru ambalat, servicii de  vânzare  cu  ridicata
în  legătură  cu  foi  de  plastic  pentru  ambalat,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu
folie   adezivă  din  plastic   pentru   împachetat,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
folie  adezivă  din  plastic  pentru ambalat, 
servicii  de vânzare cu ridicata  în legătură cu 
folie de împachetat cadouri, servicii de vânzare 
cu  ridicata  în  legătură  cu  folie  din  plastic 
pentru ambalat, servicii devânzare cu ridicata 
în legătură cu folii de plastic pentru împachetat 
și  ambalat,  servicii de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  folii  din  acetat  de  celuloză 
pentru  ambalat, servicii  de  vânzare  cu  ridicata 
în  legătură  cu  hârtie  de  căptușire  pentru 
împachetare, servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  hârtie  de  împachetat  cadouri, 
servicii  de vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
hârtie  de  împachetat  decorativă,  servicii  de 
vânzare  cu ridicata  în  legătură  cu  hârtie  maro 
pentru împachetare, servicii de vânzare cu
ridicata  în  legătură  cu  hârtie  metalizată  de
împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata  în  legătură  cu  material  plastic  pentru 
ambalat,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în
legătură  cu  materiale  de  ambalat  din  carton, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
materiale  de  ambalat  din  hârtie  reciclată, 
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu 
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare
cu  ridicata   în   legătură   cu   materiale   pentru
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vânzare cu amănuntul prin  catalog  în  legătură
cu cutii de carton din fibră,servicii de vânzare 
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cutii
de hârtie pentru livrarea bunurilor,  servicii  de 
vânzare cuamănuntul prin catalog în legătură 
cu cutii detransport realizate din hârtie, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cu cutii  din carton, servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  cutii 
dincarton pentru cadouri, servicii de vânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu cutii  din 
hârtie  pentru  cadouri,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în legătură  cu  cutii  din 
hârtie  sau  carton,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin catalog  în  legătură  cu  cutii 
pentru  cadouri,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin catalog  în  legătură  cu  cutii 
pliabile din carton pentru ambalare, servicii de 
vânzare cu amănuntul  prin  catalog în legătură 
cu cutii pliabile din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu
distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu etichete din  hârtie  pentru  cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul princatalog 
în  legătură  cu  foi  de  hârtie  pentru  ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  foi  de  plastic  pentru ambalat, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în 
legătură  cu folie  adezivă  din  plastic  pentru 
împachetat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin  catalog  în  legătură  cu  folie  adezivă  din 
plastic  pentru  ambalat,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu folie de 
împachetat  cadouri,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legăturăcu folie din
plastic pentru ambalat, servicii devânzare cu 
amănuntul prin catalog  în legătură  cu  folii  de
plastic pentru împachetatși ambalat, servicii de 
vânzare cu amănuntul princatalog în legătură cu
folii  din  acetat   de   celuloză   pentru   ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în 
legătură     cu     hârtie    de    căptușire    pentru
împachetare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie de împachetat 
cadouri,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu  hârtie  de  împachetat 
decorativă,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
prin catalog în legăturăcu hârtie maro pentru 
împachetare, servicii devânzare cu amănuntul 
prin catalog în legătură cu hârtie metalizată 
de  împachetat  cadouri,  servicii  de vânzare cu

servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
decorații  florale (uscate), servicii  de vânzare 
cu  ridicata  în  legătură cu  decorațiuni  florale 
(proaspete), servicii de vânzare cu ridicata în 
legătură    cu    decorațiuni    florale   (naturale),
servicii de vânzarecu ridicata în legătură cu flori
conservate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură  cu  flori  conservate  pentru  decorare,
servicii de vânzare cu ridicata înlegătură cu flori
tăiate,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură cu flori uscate, servicii de vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  flori uscate  pentru 
decorare,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură  cu  ghirlande  din  flori  naturale,  servicii 
de vânzare cu ridicata în legătură cu trandafiri, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
trandafiri  chinezești,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  trandafiri  vii,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură 
cu aplicații din hârtie, servicii devânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu benzi  de 
hârtie,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  decorațiuni  din  hârtie 
pentru  petreceri,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu florare, 
servicii de vânzare cuamănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  funde din  hârtie,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în  legătură 
cu funde  din hârtie pentru ambalat cadouri, 
servicii devânzare cu amănuntul prin catalog 
în legătură cu hârtie creponată, servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în  legătură 
cu hârtie fluorescentă, servicii de vânzare cu
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  panglici 
din  hârtie  creponată,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu
pasteluri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  învelitori  din  hârtie 
pentru ghivecele de flori, servicii de vânzare 
cu amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie 
de ambalaj,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură cu  ambalaj  de 
cadouri, servicii de vânzare cuamănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  ambalaj  de  carton, 
servicii de vânzare cuamănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  ambalaje  din  plastic  pentru 
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin 
catalog în legătură cu ambalaje pentru cadouri,
servicii devânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură  cu carton de ambalat,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii confecționare din carton ondulat, servicii de
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cu  trandafiri [plante],  servicii  de  vânzare  cu amănuntul prin catalog în legătură cu material
plastic  pentru  ambalat,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog în  legătură cu materiale 
de  ambalat  din  carton,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale 
de  ambalat  din  hârtie  reciclată,  servicii  de 
vânzare cu amănuntulprin catalog în legătură cu
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale 
pentru  ambalat  din  hârtie,  tipărite, servicii  de 
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură 
cu panglici  de  hârtie  pentru ambalat  cadouri, 
servicii  de vânzare  cu amănuntul prin catalog 
în legătură cu pungi de hârtie pentru cadouri, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în 
legătură  cu recipiente  din  carton,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
recipiente din carton pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură 
cu  recipiente  din  hârtie  pentru  ambalare, 
servicii  de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  folii  din  vâscoză  pentru 
ambalare,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
prin catalog în legătură cu ferigi, servicii de 
vânzare cuamănuntul prin catalog în legătură 
cu coronițedin ierburi uscate de uz decorativ,
servicii devânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură  cu  plante  aromatice  uscate  de  uz
decorativ, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu plante uscate, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  coroane  de  flori proaspăt  tăiate, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin  catalog 
în legătură cu ferigă proaspătă (gosari), servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  ghirlande de  flori  naturale,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cu ierburi (plante), servicii de vânzare 
cu amănuntul princatalog în legătură cu plante 
agățătoare,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
prin  catalog  în  legătură cu  plante  cu  flori, 
servicii de vânzare cuamănuntul prin catalog în
legătură cu plante de apartament, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură 
cu  plante  naturale,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu plante 
în  ghiveci,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
prin catalog în legăturăcu plante proaspete, 
servicii de vânzare cuamănuntul prin catalog în 
legătură  cu  plante  uscate  pentru  decorare, 
servicii devânzare cu amănuntul prin catalog 
în legăturăcu plante și flori naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul  prin  catalog  în  legătură

amănuntul  prin catalog  în  legătură  cu 
aranjamente  din  flori  proaspete,  servicii  de
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură 
cu   aranjamente   din   flori  uscate   în   scopuri
decorative,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu
aranjamente  florale  uscate,  servicii  de  vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu buchete
de  flori  uscate,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  buchete
din  flori  naturale,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu buchete 
din  flori  uscate,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu coroane 
de  flori  funerare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
corsaje  din  flori   proaspete,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog    în
legătură  cu  coronițe  din  flori uscate,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în
legătură  cu  decorații  florale  (uscate),  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin catalog  în  
legătură  cu  decorațiuni  florale  (proaspete), 
servicii de vânzare cuamănuntul prin catalog în 
legătură  cu decorațiuni  florale  (naturale), 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  flori conservate,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură 
cu flori conservate pentru decorare, servicii 
devânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu flori tăiate, servicii  de  vânzare cu amănuntul
prin catalog  în  legătură  cu  flori  uscate,  servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  prin catalog  în 
legătură  cu  flori  uscate  pentru  decorare, 
servicii de vânzare cuamănuntul prin catalog în 
legătură  cu  ghirlande  din  flori  naturale,  servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu trandafiri,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu  trandafiri
chinezești, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu trandafiri  vii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
aplicații  din  hârtie,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  benzi  de
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu decorațiuni din hârtie pentru
petreceri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu florare,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
funde  din  hârtie,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu funde  din 
hârtie  pentru  ambalat  cadouri,  servicii de 
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 online  în  legătură  cu  folie  de  împachetat 
cadouri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu folie  din  plastic  pentru 
ambalat,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
online  în legătură  cu  folii  de  plastic  pentru 
împachetat și ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu folii din acetat 
de  celuloză  pentru  ambalat,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură cu
hârtie de căptușire pentru împachetare,servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură 
cu  hârtie  de  împachetat cadouri,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  online în legătură cu 
hârtie  de  împachetat decorativă,  servicii  de 
vânzare cu amănuntulonline în legătură cu 
hârtie  maro  pentru împachetare,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
hârtie metalizatăde împachetat cadouri, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu material  plastic  pentru  ambalat,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu
materiale  de  ambalat  din  carton,  servicii  de 
vânzare  cu   amănuntul  online în  legătură  cu
materiale de ambalat din hârtiereciclată, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul onlineîn legătură cu materiale pentru
ambalat din hârtie, tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  panglici  de 
hârtie  pentru  ambalat  cadouri,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
pungi  de  hârtie   pentru   cadouri,  servicii   de
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
recipiente din carton, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online în  legătură  cu recipiente din 
carton  pentru  ambalat,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  recipiente  din 
hârtie  pentru  ambalare, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  folii  din  - 
vâscoză  pentru  ambalare,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
ferigi, servicii de vânzare cuamănuntul online în 
legătură cu coronițe din ierburi uscate de uz 
decorativ, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  plante  aromatice  uscate 
de  uz  decorativ,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu plante uscate,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură cu coroane de flori  proaspăt tăiate, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu  ferigă  proaspătă  (gosari),  servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghirlande de flori naturale, servicii de vânzare cu

vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
hârtie  creponată,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură cu  hârtie 
fluorescentă,  servicii  de  vânzare  cu  
amănuntul  online  în  legătură  cu  panglici  din 
hârtie  creponată,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  pasteluri, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu învelitori din hârtie pentru ghivecele
 de  flori,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  hârtie  de  ambalaj, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  ambalaj  de  cadouri,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
ambalaj  de  carton,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în  legătură  cu  ambalaje  din 
plastic  pentru  cadouri,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntulonline în legătură cu ambalaje pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntulonline 
în  legătură  cu  carton  de  ambalat,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii 
confecționare din carton ondulat, servicii de 
vânzare cuamănuntul online în legătură cu cutii
de  carton  din  fibră,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  cutii  de  hârtie 
pentru livrarea bunurilor, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  cutii  de 
transport realizate din hârtie, servicii devânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  cutii  din 
carton, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în legătură cu cutii din carton pentru cadouri, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  cutii  din  hârtie  pentru  cadouri, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  cutii  din  hârtie  sau  carton,  servicii 
de vânzare cu amănuntul  online  în  legătură 
cu  cutii  pentru cadouri, servicii de vânzare cu 
amănuntul online  în legătură cu cutii pliabile din
carton pentru ambalare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pliabile din
hârtie,  servicii  de vânzare cu amănuntul  online 
în legătură cu distribuitoare de sfori folosite la
împachetare, servicii  de vânzare cu amănuntul 
online  în legătură cu etichete din hârtie pentru 
cadouri,servicii de vânzare cu amănuntul online
în  legătură  cu  foi  de  hârtie  pentru  ambalat,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură cu foi de plastic pentruambalat, servicii
de vânzare cu amănuntulonline în legătură cu
folie adezivă  din  plastic pentru  împachetat, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  folie  adezivă din  plastic  pentru 
ambalat,   servicii  de   vânzare   cu   amănuntul
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───────

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

COCORICO The All-
Natural Chicken Brand

(531) Clasificare Viena:
19.01.25; 25.01.19; 27.05.01; 29.01.12

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

trandafiri  chinezești,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul online în legătură cu trandafiri vii.

amănuntul online în legătură cu ierburi (plante),
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  plante  agățătoare,  servicii de  
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
plante cu flori, servicii de vânzare cuamănuntul 
online  în  legătură  cu  plante  de apartament, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu plante naturale, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online  în legătură  cu  plante  în 
ghiveci,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cuplante proaspete, servicii
de vânzare cuamănuntul online în legătură cu
plante  uscate pentru  decorare,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
plante și flori naturale, servicii de vânzare cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  trandafiri 
[plante], servicii devânzare cu amănuntul online 
în  legătură  cu  aranjamente  din  flori proaspete, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură  cu  aranjamente  din  flori  uscate în 
scopuri  decorative,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în legătură cu aranjamente 
florale  uscate,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu buchete de 
flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu buchete  din  flori 
naturale,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cubuchete din flori uscate, 
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu coroane  de  flori  funerare,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu corsaje  din  flori  proaspete,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
coronițe din flori uscate, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu decorații 
florale  (uscate),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu decorațiuni 
florale  (proaspete),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu decorațiuni 
florale  (naturale),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu flori 
conservate,  servicii  de vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  flori conservate  pentru 
decorare,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  flori tăiate,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
flori  uscate,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  flori  uscate  pentru 
decorare,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  ghirlande  din  flori 
naturale,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură cu  trandafiri,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în   legătură  cu
 

(210) M 2020 05243
(151) 27/07/2020
(732) BOGDAN STANCA, 

BD. NICOLAE CARAMFIL NR.71-73, 
INTRAREA SIMIONESCU, ET. 1, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014142, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758), alb
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(540)

Știința legii în armonie
cu aplicarea ei

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

35. Servicii de publicitate și marketing.
45. Servicii juridice, servicii de avocatură
(servicii juridice), servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor (servicii juridice).

───────

(540)

Leila’s Lashes

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 27.05.01

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, gene, gene
false, creioane pentru gene, produse cosmetice
pentru gene, adezivi pentru fixarea genelor false,
sprâncene false, creioane pentru sprâncene,
pudră pentru sprâncene, rimei pentru sprâncene,
sprâncene false adezive, gel pentru sprâncene,
farduri de sprâncene, produse cosmetice pentru
sprâncene, adezivi pentru lipirea sprâncenelor
false.
8. Scule şi instrumente acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, cu excepţia armelor
de foc, aparate de ras, pensete, ondulatoare
pentru gene, seturi de manichiură, seturi de
pedichiură.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole pentru curăţare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia

(210) M 2020 05244
(151) 27/07/2020
(732) SONIA FLOREA, 

CALEAMOSILOR NR. 207, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
020862, ROMANIA

(210) M 2020 05245
(151) 27/07/2020
(732) VLADISLAV GAC, 

BD. CUZA-VODA NR. 31, AP. 12, 
REPUBLICAMOLDOVA, 
CHISINAU, MD-2072,REPUBLICA 
MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR.MARTIR LEONTINA BANCIU
NR 6, SC.A, AP.110, JUD.TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024
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sticlei de construcţie, articole de sticlă, articole
de porţelan şi ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate şi comerţ, toate cele de mai
sus în legătură cu: cosmetice şi produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinţilor, articole de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, gene,
gene false, creioane pentru gene, produse
cosmetice pentru gene, adezivi pentru fixarea
genelor false, sprâncene false, creioane pentru
sprâncene, pudră pentru sprâncene, rimel pentru
sprâncene, sprâncene false adezive, gel pentru
sprâncene, farduri de sprâncene, produse
cosmetice pentru sprâncene, adezivi pentru
lipirea sprâncenelor false, scule şi instrumente
acţionate manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme
albe, cu excepţia armelor de foc, aparate de
ras, pensete, ondulatoare pentru gene, seturi
de manichiură, seturi de pedichiură, ustensile
şi recipiente de menaj sau de bucătărie, vase
de bucătărie şi articole de masă, cu excepţia
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor, piepteni şi
bureţi, perii, cu excepţia pensulelor, materiale
pentru perii, articole pentru curăţare, sticlă
brută sau semiprelucrata, cu excepţia sticlei de
construcţie, articole de sticlă, articole de porţelan
şi ceramică.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 05249
(151) 27/07/2020
(732) COMPANIA NATIONALA LOTERIA

(540)

loto prono

(531) Clasificare Viena:
05.03.06; 27.05.02; 29.01.12

clase:
9. Aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de schimbat monede, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acționate cu monede pentru distribuitoare
automate, mecanisme care funcționează cu
monede, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri
și jocuri de noroc, publicații electronice
descărcabile referitoare la jocuri și jocuri
de noroc, software pentru administrarea de
jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, programe pentru jocuri pe
computer, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, manuale de pregătire
sub formă de programe de calculator,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control
pentru recunoașterea imaginilor, programe de
calculator interactive, programe de calculator
multimedia interactive, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru
jocuri și/sau concursuri interactive, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfețe pentru utilizatori, programe de
controlare a proceselor, programe de calculator
stocate în format digital, programe de jocuri
de calculator înregistrate, programe de jocuri

ROMANA SA, 
STR. POENARUBORDEA NR. 20, 
SECTOR 4,BUCURESTI, 040094, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri pe calculator pentru simularea
tranzacțiilor de valori mobiliare (software),
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe informatice pentru jocuri video și
de calculator, programe informatice utilitare
descărcabile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe înregistrate
pentru jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri
video arcade, programe pentru jocuri pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), programe
pentru jocuri video interactive, programe pentru
prelucrarea datelor, aparate pentru vărsăminte
și depozite automate, dispozitive de control
(automate), distribuitoare automate de bilete,
mașini automate de încasare, mașini automate
de sortat și numărat bani, mașini automate
de sortat bani, case automate, comutatoare
automate de transfer, cronometre pentru aparate
automate, software pentru pariuri, mașini de
numărat și sortat bani, platforme software
care permit utilizatorilor să strângă bani,
terminale de plată, dispozitive de distribuire
și sortare a banilor, detectoare de monede
false, mașini de numărat sau sortat monede,
mecanisme pentru aparate declanșate prin
introducerea jetoanelor, jetoane de securitate
(dispozitive de criptare), mecanisme pentru
aparate declanșate prin introducerea jetoanelor,
seturi de cartușe destinate utilizării cu aparate
de jocuri electronice, carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, programe pentru jocuri
pentru aparate de jocuri video de tip arcadă,
software pentru închirierea de spațiu publicitar
pe site-uri web.
16. Papetărie, rechizite de birou, expres,
pronosport, loz în plic, instant lottery (tipărituri),
produse de imprimerie, și anume reviste,
ziare, postere, fotografii, bonuri valorice de joc,
formulare pentru pariuri, formulare pentru loterii
toto şi loto, bilete loto, bilete toto, afișaje cu
suport, anunțuri, panouri publicitare, calendare,
precum și alte materiale publicitare imprimate
(în legătură cu loterii și realizarea lor), bilete de
loterie, plăci pentru jocuri din hârtie sau plastic,
chitanțe pentru încasarea premiilor, dovada
tichetelor valorice, materiale promoționale din
hârtie, broșuri și materiale cu instrucțiuni cu
privire la jocuri, reviste cu ghiduri de strategie
pentru jocuri, reviste de strategii pentru jocuri de
noroc, programe pentru jocuri (tipărituri).

28. Jocuri loto, lozuri răzuibile pentru jocurile de
tip loterie, jocuri de noroc şi alte jocuri, cartele de
joc, obiecte pentru realizarea de loterii şi jocuri
de noroc şi alte jocuri, si anume automate de joc
acționate cu bani, cipuri, mese speciale de joc,
mobilier specific pentru jocurile de noroc, jetoane
pentru jocuri de noroc, jocuri automate cu fisă,
jocuri automate cu jetoane, mașini automate
pentru jocuri, aparate de divertisment pentru
sălile de jocuri, aparate de jocuri de divertisment
cu fise, aparate de jocuri electronice tip arcade,
acționate cu fise, aparate de jocuri electronice
de tip arcade, aparate de jocuri electronice,
aparate de jocuri mecanice montate separat,
aparate de jocuri mecanice tip flipper, acționate
cu monede, aparate pentru jocuri, aparate
pentru jocuri video, aparate pentru jocuri de
calculator, aparate pentru jocuri de îndemânare
sau noroc, aparate pentru jocuri electronice
adaptate utilizării cu ecran sau monitor extern,
cutii pentru aparate de jocuri video, dispozitive
de control pentru aparate de jocuri video,
controler jocuri video (gamepad), echipamente
de jocuri care funcționează cu bancnote, fise
(jetoane) pentru jocuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, jetoane și zaruri (echipamente pentru
jocurile de noroc), jocuri cu fise, mașini de
jocuri mecanice care funcționează cu fise, jocuri
electronice de tip arcade (acționate cu fise sau
contor), jocuri de acțiune și de îndemânare,
jocuri de interior cu jetoane, jocuri mecanice,
mașini de jocuri cu afișaj cu cristale lichide,
mașini de jocuri recreative acționate cu monede,
mașini pentru jocurile de noroc, tastaturi pentru
jocuri, echipament pentru jocul de bingo, jetoane
pentru jocuri, mese de ruletă, seturi pentru jocul
de ruletă, jetoane pentru jocul de ruletă, mașini
cu sloturi (mașini de jocuri), mașini cu sloturi
(aparate de divertisment fără fise), echipamente
vândute ca și seturi pentru a juca jocuri de cărți,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă, jetoane de poker.
41. Servicii în materie de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, servicii de
burse de pariuri, pariuri hipice, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenție de pariuri),
închiriere de aparate de jocuri video cu monede,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, jocuri de noroc, servicii de cazino
(jocuri de noroc), servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, servicii
de jocuri de noroc, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere de
aparate pentru jocuri video, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slot-machine (mașini de
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jocuri), servicii de închiriere de aparate pentru
săli de jocuri recreative, furnizare de instalații
de săli de jocuri, furnizare de instalații pentru
cazinouri și pentru jocuri, închiriere de console
pentru jocuri video, închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de jocuri
de cazinou, închiriere de mașini și aparate
de jocuri, închirierea echipamentelor de jocuri,
punere la dispoziție de jocuri prin intermediul
unui sistem informatic, săli de jocuri, servicii
de săli de jocuri, servicii de cazino (jocuri),
servicii de divertisment cu jocuri pe calculator și
jocuri video, servicii de jocuri de poker, servicii
pentru operare de jocuri de bingo computerizate,
servicii pentru organizarea de jocuri, servicii
specifice cazinourilor, servicii de cazino online,
furnizare de instalații de cazinou, servicii de
bingo, servicii de sală de bingo, servicii pentru
parcurile de distracții și cele tematice, servicii
specifice parcurilor de distracții, servicii specifice
parcurilor de distracții și tematice, informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc.
42. Consultanță tehnică, cu privire la planificare
și realizare de loterii, jocuri cu câștig și
de noroc, mai ales în internet, furnizare
de platforme de internet, în special pentru
intermedierea participării la jocuri de noroc și
de dexteritate, precum și la loterii, și pentru
terți, consultanţă tehnică pentru jucătorii la
loterie şi jocuri pe bani şi jocuri de noroc,
consiliere tehnică pentru efectuarea serviciilor
de plăți fără numerar, proiectare și dezvoltare
de software și hardware pentru jocuri, jocuri
video, loterii, concursuri cu premii, pariuri și
jocuri de noroc on-line, creare și dezvoltare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de software
pentru jocuri video, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
și jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri
video, proiectare de software pentru jocuri
pe calculator, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare și
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
și software pentru realitate virtuală, proiectare
și dezvoltare de software pentru managementul
lanțului de aprovizionare, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,

consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, servicii de
consultanță referitoare la software utilizat în
domeniul comerțului electronic.

───────

(210) M 2020 05250
(151) 27/07/2020
(732) HEXAGON STRUCTURES

(540)

HEXAGON DEVELOPMENTS

(531) Clasificare Viena:
26.04.12; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

36. Închiriere de spaţii de cazare permanentă
(imobiliare), afaceri imobiliare, servicii pentru
afaceri imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind afaceri
imobiliare, administrare de imobile şi clădiri
de orice tip, închirieri de spaţii pentru birouri,
servicii de administrare financiară a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, civile sau
comerciale, servicii de planificare imobiliară,
închirieri de apartamente, organizare de

SRL, 
STR. ALEXANDRU VAIDAVOEVOD
 NR. 16, CORP 1B, AP.U80, 
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(Pantone 2198 C), alb
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închirieri apartamente, administrare de închirieri
de apartamente, administrare financiară de
clădiri de apartamente, închirieri de spaţii
comerciale sau de birouri, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții rezidențiale, civile
sau comerciale.
37. Servicii de construcții, construcţii de clădiri
rezidențiale şi comerciale, servicii de construcţii
civile, consultanţă în domeniul construcțiilor
de orice tip, servicii de construcții de orice
tip, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), construcție
de clădiri de apartamente, construcție de clădiri
de orice alt tip, servicii de management în
construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții de clădiri.
43. Organizare de cazare temporară, servicii
de cazare hotelieră, servicii de ospitalitate,
cazare temporară, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cazare pentru evenimente,
rezervare de cazare hotel, rezervare pe internet
de cazare temporară, închirieri de spaţii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05252
(151) 27/07/2020
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

(540)

Safe derma

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17

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

5. Dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, geluri dezinfectante antibacteriene cu
alcool.

───────

(210) M 2020 05253
(151) 27/07/2020
(732) LIVRADOM BISTRITA S.R.L.,

(540)

PIZZERIA Vera

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 08.07.04; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14; 26.01.14; 26.01.16

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

35. Publicitate şi reclamă, publicitate online,
gestiunea afacerilor comerciale, regruparea în
avantajul terţilor a produselor alimentare şi a
băuturilor (cu excepţia transportului), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod, servicii de vânzare în legătură cu
produse alimentare şi băuturi.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante, pizzerie, de baruri şi cafenele,
servicii de catering.

───────

SRL, 
STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

ALEEA TRANDAFIRILOR NR.21, 
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde,
negru
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(540)

Stai online ca e mai fain/
Stai online ca e mai sigur

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

35. Publicitate, servicii de publicitate și
marketing online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială.
42. Proiectare și dezvoltare de hardware și
software de calculator, creare de site-uri pe
internet.

───────

(210) M 2020 05255
(151) 27/07/2020
(732) BLACK BUTTER GROUP SRL,

(540)

Young & Bipolar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

9. Huse pentru telefoane.
25. Îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 05254
(151) 27/07/2020
(732) MAGNET MEDIA SRL, 

STR. RĂZOARE NR. 1, ET. 3, 
JUDEŢCLUJ, FLOREŞTI, 
CLUJ, ROMANIA

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

SPLAIUL UNIRII NR. 9, BL. 6, 
AP.114, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE PRORIETATE
INTELECTUALA, 
STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 05259
(151) 27/07/2020
(732) RYANDESIGN CONCEPT SRL,

STR. D5 NR. 7, LOT B1, CORP
D, CAMERA 3, SCARA A, ETAJ
2, APT. 11, JUD. CONSTANTA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ONEIRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 01.03.12;
26.11.13

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
cluburi de plajă şi piscină (divertisment).
43. Restaurante şi cazare temporară, servicii
hoteliere, servicii de bar, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering.

───────

(540)

tone

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.06; 24.17.02

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

3. Săpunuri, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale pentru uz casnic, produse cosmetice,
măști cosmetice, loțiuni și creme de corp
parfumate, loțiuni de
aranjare a părului, loțiuni cosmetice de
păr, loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
apă de toaletă, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri esențiale
pentru uz personal, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
preparate abrazive pentru corp, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
emoliente (cosmetice), preparate igienice ca
articole de toaletă, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
pentru uz personal, produse de curățat
nasul pentru igiena personală, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de toaletă

(210) M 2020 05260
(151) 27/07/2020
(732) AERRE ROMANIA SRL, 

CALEAAUREL VLAICU, KM 550
(STÂNGA), JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE PRORIETATE
INTELECTUALA, 
STR. TURDA NR. 127, SECTOR 1, 
BUCURESTI, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb,
violet, galben, verde
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nemedicinale, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
tampoane de curățare impregnate cu produse
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, truse cosmetice,
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj,
nu de uz medical, vată de uz cosmetic,
machiaj multifuncțional, produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, produse de machiaj
pentru față și corp, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, ceară parfumată, parfumuri
de camera sub formă de spray, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, preparate pentru parfumarea
camerei.
10. Mănuși de uz medical, articole de
îmbrăcăminte și pentru acoperirea feței sau
a capului pentru personal medical și pacienți
(pentru camera de operare).
20. Mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, cărucioare (mobilier).
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte (articole de
curăţare), ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, boluri pentru flori, coșuri
de flori, coșuri pentru plante, suporturi pentru
flori, vaze, boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, cuști pentru animale de
companie, cuști metalice de uz casnic, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, mănuși de toaletat
animale de companie.
24. Produse textile și înlocuitori, materiale
textile, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, cămăși, măști
fashion, articole pentru acoperirea capului și a
feței.
35. Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terților de
produse din clasele mai sus menționate,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu sau alte site-uri ale terţilor ori platforme
specializate, astfel încât terţii le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,

anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, serviciide agenții de import-
export cu aceste produse, servicii oferite de
lanţuri de magazine şi magazine online.

───────

(540)

Păpușim
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Păpuși.

───────

(540)

Păpuși personalizate pentru
copii cu personalitate

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

28. Păpuși.
───────

(210) M 2020 05261
(151) 27/07/2020
(732) CB WORKSHOP SRL-D, 

STR. METALURGIEI NR. 8A, 
JUD. IAȘI,IAȘI, 700393, IAȘI, 
ROMANIA

(210) M 2020 05262
(151) 27/07/2020
(732) CB WORKSHOP SRL-D,

 STR. METALURGIEI NR. 8A, 
JUD. IAȘI,IAȘI, 700393, IAȘI, 
ROMANIA
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(540)

Rucsăcel fițoșel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Rucsacuri.
28. Păpuși.

───────

(210) M 2020 05264
(151) 27/07/2020
(732) S.C. H4L DEVELOPMENT

(540)

rent2buy

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 27.07.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05265
(151) 27/07/2020
(732) S.C. H4L DEVELOPMENT

(540)

the village

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05263
(151) 27/07/2020
(732) CB WORKSHOP SRL-D, 

STR. METALURGIEI NR. 8A, 
JUD. IAȘI,IAȘI, 700393, IAȘI, 
ROMANIA

S.A., 
ŞOS. OLTENITEI NR.105,
CONSTRUCTIA C17, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 10,
CAMERA 1003, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041303, ROMANIA

S.A., 
ŞOS. OLTENITEI NR.105,
CONSTRUCTIA C17, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 10,
CAMERA 1003, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041303, ROMANIA
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(210) M 2020 05266
(151) 03/08/2020
(732) RAZVAN STEFAN BANCEANU,

(540)

BEER ZONE WORLDWIDE
CRAFT BEER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 25.01.18; 11.03.02;
11.03.20; 29.01.15

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
baruri, sevicii de baruri care servesc bere.

───────

(540)

SIGNATURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.25;
02.01.16; 02.01.23

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

STR. ZLATAUST NR. 9, BL. C1,
AP.7, JUD. IASI, IASI, 700400, IAȘI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu (Hex
#ff6600), roșu închis (Hex #a50000),
roșu deschis ( Hex #af0000), alb (Hex
#ffffff), negru

(210) M 2020 05267
(151) 28/07/2020
(732) LIANA BIANCA MEREUȚĂ, 

STR. HOREA, AP. 20, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
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(540)

Clean Pavings

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.01; 29.01.13

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
răşini artificiale neprelucrate, materiale plastice
neprelucrate, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe,
detergenți diverși pentru pavele vibropresate din
beton pentru uz industrial, detergenți diverși
pentru piatră naturală pentru uz industrial,
impregnanți și sigilanți, incolori sau coloranți
pentru pavele vibropresate din beton (produse
chimice), impregnanți și nuanțatori de culoare
pentru piatra naturală (produse chimice),
stabilizatori pentru rosturi pavele vibropresate
din beton și piatră naturală pe bază de
ciment sau rășini epoxidice (produse chimice),
nuanțatori și întăritori de suprafață betoane
pe bază de rășini epoxidice, adezivi pentru
membrană hidroizolantă (produse chimice).

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și
pulbere pentru utilizare în vopsire, impregnanți
și nuanțatori de culoare pentru piatră naturală,
nuanțatori și întăritori de suprafață betoane pe
bază de rășini epoxidice.
17. Materiale plastice și rășini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
de etanșare, umplere și izolare, membrană
hidroizolantă, antirădacină și de decuplare
pentru substrat pavaje.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, nisip stabilizat pentru rosturi pavele
vibropresate din beton și piatră naturală.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
chimice pentru utilizare în industrie, rășini
artificiale neprelucrate, materiale plastice
neprelucrate, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte materiale de umplere, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și științe,
detergenți diverși pentru pavele vibropresate
din beton, detergenți diverși pentru piatră
naturală, impregnanți și sigilanți, incolori sau
coloranți pentru pavele vibropresate din beton,
impregnanți și nuanțatori de culoare pentru
piatră naturală, stabilizatori pentru rosturi pavele
vibropresate din beton și piatră naturală pe
bază de ciment sau rășini epoxidice, nuanțatori
și întăritori de suprafață, betoane pe bază
de rășini epoxidice, adezivi pentru membră
hidroizolantă, materiale plastice și rășini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
de etanșare, umplere și izolare, membrană
hidroizolantă, antirădăcină și de decluplare
pentru substrat pavaje, materiale, nemetalice,
pentru clădiri și construcții, nisip stabilizat pentru
rosturi pavele vibropresate din beton și piatră
naturală (cu excepția transportului) pentru a
permite terților să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 05269
(151) 28/07/2020
(732) S.C. VINCI IMPEX S.R.L., 

STR.ION BREZOIANU NR. 36, 
BL.17, ETJ.5, AP. 12, 
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 IUNIE, 
NR. 51, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,  BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 05270
(151) 28/07/2020
(732) FUNDATIA ''TUDOR

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 02.01.04; 02.01.23;
29.01.15

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

35. Servicii de promovare a obiectivelor
turistice.
37. Restaurarea operelor de artă, servicii de
conservare și întreținere a lucrărilor de artă,
curățarea monumentelor.
41. Activități sportive și culturale, coordonarea
de activități culturale, furnizarea de școli, servicii
educative oferite de școli, organizarea de
programe didactice, învățământ în universități
sau colegii.
45. Comemorarea eroilor (ceremonii funerare),
servicii de mediere.

───────

(210) M 2020 05271
(151) 28/07/2020
(732) S.C. BENDIS EQUILIBRIUM

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

(540)

ARTA Cofetarie-Gelaterie

(531) Clasificare Viena:
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.01

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, cafea, ceai,
cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea, făină și preparate din cereale, pâine,
patiserie și cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata și amănuntul în legătură cu înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,

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

VLADIMIRESCU'', 
STR. 11 IUNIE1848 NR. 75, 
JUD. GORJ, TARGUJIU, 
GORJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, verde, gri,
alb,maro

FUNDAȚIA TUDOR
VLADIMIRESCU ROMÂNIA

TG - JIU GORJ PADEȘ

S.R.L., 
STR. POET ANDREI
MUREȘANU NR. 9, JUD.
HUNEDOARA, SIMERIA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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gheață, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri.
43. Servicii de restaurante, servire de produse
de cofetărie, înghețată și băuturi în restaurante,
servicii de furnizare produse de cofetărie,
înghețată și băuturi.

───────

(210) M 2020 05272
(151) 28/07/2020
(732) NICOLAE ANDREI STĂNESCU,

STR. BISERICII NR. 51, COM.
MOGOŞOAIA, JUD. ARGEŞ, SAT
SMEURA, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

The future of mobility
is electric, the perfect

electric car, buy the future

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 05.03.13;
05.03.20; 26.01.01

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală, autoturisme.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, marketing promoţional, informaţii de
marketing, marketing de produse, asistenţă în
marketing, publicitate şi marketing, campanii
de marketing, consultanţă în marketing,
marketing pe internet, consultanţă privind
marketingul, servicii de marketing direct,

consultanţă în marketing, consultanţă privind
managementul marketingului, furnizare de
informaţii de marketing, planificare de strategii
de marketing, întocmire de planuri de
marketing, servicii de consultanţă în marketing,
servicii de publicitate şi marketing online,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, consultanţă
pentru managementul marketingului, servicii de
consultanţă în legătură cu reclame, publicitate
şi marketing, organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru autoturisme,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la autoturisme, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────

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

(591) Culori revendicate: galben, negru, 
roşu,alb
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(210) M 2020 05276
(151) 29/07/2020
(732) S.C. LETEA ENERGO PREST

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

Let Letea Energo Prest

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 01.05.01; 01.05.12;
27.05.01; 27.05.17

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așchii de lemn pentru afumat alimente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu așchii
de lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așchii de lemn pentru
aprindere în scopul afumării și aromatizării
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu butuci pentru șemineuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibil
pentru grătar făcut din așchii de lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lemn
sub formă de brichete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pelete de lemn pentru
încălzire (combustibil), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse combustibile
din așchii de lemn presate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aprinzătoare de
foc solide, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aprinzătoare lichide pentru grătar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aprinzătoare pentru foc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aprinzătoare pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu benzi de hârtie pentru aprindere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete combustibile (brichete de

S.R.L., 
CARTIER PRUNDU, 
STR.PETROCHIMIȘTILOR NR. 12, 
BL.21, SC. E, AP. 20, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

clase:
4. Așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
așchii de lemn pentru afumat alimente,
așchii de lemn pentru aprindere, așchii de
lemn pentru aprindere în scopul afumării și
aromatizării alimentelor, butuci (lemn) pentru
șemineuri, combustibil pentru grătar făcut din
așchii de lemn, lemn sub formă de brichete,
pelete de lemn pentru încălzire (combustibil),
produse combustibile din așchii de lemn
presate, produse pentru aprins focul (lemne
de aprindere), aprinzătoare de foc solide,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru foc, aprinzătoare pentru grătare, benzi de
hârtie  pentru  aprindere,  brichete (combustibil),
brichete   combustibile  (brichete  de  cărbune),
brichete cu  cărbune (tadon), brichete cu lignit,
 

brichete  de cocs cu adaos de cuarț, pentru uz 
gospodăresc,brichete  de cărbune, brichete  de
cărbune cu  adaos  de  cuarț  pentru  uz 
gospodăresc,  brichete de cărbune de lemn,
brichete de  cărbune pentru uz gospodăresc,
brichete  de turbă  (combustibili),  brichete  din 
bitum, brichetepentru grătar, brichete pentru uz
gospodăresc din amestec de cărbune, cocs 
și adaos de cuarț, cărbune de lemn pentru 
grătare, cărbune  pentru  narghilea,  cărbune 
sub formă de bulgări,  cărbune utilizat  drept 
combustibil,  combustibil pentru  aprinderea 
focului  pentru grătar,  combustibil  pentru 
brichete pe bază debutan, combustibil pentru 
grătare, combustibili fosili, combustibilifără fum,
combustibili  în   formă   de   brichete, 
combustibili pe bază de hidrocarburiderivați din
gudron, combustibili pe bază dehidrocarburi,
combustibili pe bază de cărbune, combustibili 
pentru  brichete,  combustibili  pentru gătit,
combustibili  solizi, compuși care nu scot fum
pentru  utilizare  drept  combustibili,  lichid  
deaprindere pentru brichete cu cărbune, pelete 
din fibră  comprimată  fabricate  din  plante  de 
cultură, folosite  drept  combustibil,  pelete  de 
combustibil, produse  pe  bază  de  cărbune 
utilizate  drept combustibil.
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cu pelete de combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pe bază
de cărbune utilizate drept combustibil, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așchii de
lemn folosite pe post de combustibil, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așchii
de lemn pentru afumat alimente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu așchii de lemn pentru
aprindere în scopul afumării și aromatizării
alimentelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu butuci pentru șemineuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru grătar făcut din așchii de lemn, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lemn
sub formă de brichete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pelete de lemn pentru
încălzire (combustibil), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse combustibile din
așchii de lemn presate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aprinzătoare de foc
solide, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aprinzătoare lichide pentru grătar, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aprinzătoare
pentru foc, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aprinzătoare pentru grătare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi
de hârtie pentru aprindere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu brichete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
combustibile (brichete de cărbune), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete cu
cărbune (tadon), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete cu lignit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete de
cocs cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brichete de cărbune, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu brichete de cărbune cu
adaos de cuarț pentru uz gospodăresc, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
de cărbune de lemn, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu brichete de cărbune pentru
uz gospodăresc, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete de turbă (combustibili),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brichete din bitum, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete pentru grătar, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete pentru
uz gospodăresc din amestec de cărbune, cocs
și adaos de cuarț, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cărbune de lemn pentru grătare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cărbune pentru narghilea, servicii de vânzare cu

cărbune), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete cu cărbune (tadon), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu brichete
cu lignit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete de cocs cu adaos de cuarț,
pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brichete de cărbune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brichete de cărbune de lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete  de  cărbune  pentru  uz  gospodăresc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brichete de turbă (combustibili), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brichete
din bitum, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete pentru grătar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brichete
pentru uz gospodăresc din amestec de cărbune,
cocs și adaos de cuarț, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărbune de lemn pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărbune pentru narghilea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărbune
sub formă de bulgări, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărbune utilizat drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibil pentru aprinderea
focului pentru grătar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibil pentru
brichete pe bază de butan, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combustibil pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibili fosili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combustibili fără
fum, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
pe bază de hidrocarburi derivați din gudron,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili pe bază de hidrocarburi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
pe bază de cărbune, servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură  cu  combustibili  pentru 
brichete,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul  în 
legătură  cu  combustibili  pentru  gătit, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
combustibili  solizi,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul în legătură cu compuși carenu scot 
fum pentru utilizare drept combustibili, servicii 
de vânzare cu amănuntul  în legătură cu lichid 
de  aprindere  pentru  brichete  cu  cărbune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pelete din fibră comprimată fabricate din
plante de cultură, folosite drept combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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prin catalog în legătură cu aprinzătoare de foc
solide, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aprinzătoare lichide pentru
grătar, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aprinzătoare pentru foc,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu aprinzătoare pentru grătare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu benzi de hârtie pentru aprindere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu brichete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete combustibile
(brichete de cărbune), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
cu cărbune (tadon), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
cu lignit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete de cocs
cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu amănuntul prin cataog
în legătură cu brichete de cărbune, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete de cărbune
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu brichete de cărbune
pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
de turbă (combustibili), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
din bitum, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu brichete pentru grătar,
servicii de vânzare cu amă nuntul prin catalog
în legătură cu brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos de
cuarț, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cărbune de lemn pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cărbune pentru narghilea,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărbune sub formă de bulgări,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărbune utilizat drept combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu combustibil pentru aprinderea focului
pentru grătar, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibil pentru
brichete pe bază de butan, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu combustibil
pentru grătare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili fosili,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu combustibili fără fum, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură

ridicata în legătură cu cărbune sub formă de
bulgări, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cărbune utilizat drept combustibil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru brichete pe bază de butan, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru grătare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili fosili, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combustibili fără fum,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili pe
bază  de  hidrocarburi    derivați   din   gudron,
servicii  de  vânzare  cu ridicata  în  legătură  cu 
combustibili  pe bază de hidrocarburi,  servicii 
de  vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu 
combustibili pe bază de cărbune, servicii de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu
combustibili pentru brichete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combustibili pentru
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu combustibili solizi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu compuși care nu scot
fum pentru utilizare drept combustibili, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lichid de
aprindere pentru brichete cu cărbune, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pelete din
fibră comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pelete de combustibil,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu așchii de lemn folosite
pe post de combustibil, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu așchii
de lemn pentru afumat alimente, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu așchii de lemn pentru aprindere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu așchii de lemn pentru aprindere în scopul
afumării și aromatizării alimentelor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
butuci pentru șemineuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu combustibil
pentru grătar făcut din așchii de lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lemn sub formă de brichete, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pelete
de lemn pentru încălzire (combustibil), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse combustibile din așchii de lemn presate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse pentru aprins focul (lemne
de aprindere), servicii de vânzare cu amănuntul
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cu amănuntul online în legătură cu brichete
combustibile (brichete de cărbune), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brichete cu cărbune (tadon), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brichete cu
lignit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu brichete de cocs cu adaos de
cuarț, pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brichete
de cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brichete de cărbune cu
adaos de cuarț pentru uz gospodăresc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brichete de cărbune de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brichete
de cărbune pentru uz gospodăresc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brichete de turbă (combustibili), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brichete din bitum, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete pentru
grătar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos de
cuarț, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărbune de lemn pentru grătare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărbune pentru narghilea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărbune sub formă de bulgări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărbune
utilizat drept combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibil pentru brichete pe bază de butan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibil pentru grătare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu combustibili fosili, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili fără
fum, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibili în formă de brichete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibili pe bază de hidrocarburi
derivați din gudron, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili
pe bază de hidrocarburi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu combustibili
pe bază de cărbune, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili
pentru brichete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu combustibili pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibili solizi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu compuși care
nu scot fum pentru utilizare drept combustibili,

cu combustibili pe bază de hidrocarburi derivați
din gudron, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibili pe bază de
hidrocarburi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili pe bază
de cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili pentru
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibili pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu combustibili solizi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
compuși care nu scot fum pentru utilizare drept
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lichid de aprindere
pentru brichete cu cărbune, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pelete
din fibră comprimată fabricate din plante de
cultură, folosite drept combustibil, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
pelete  de  combustibil,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legăturăcu produse 
pe bază de cărbune utilizate dreptcombustibil,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu așchii de lemn folosite pe post 
de  combustibil,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  așchii  de
lemn pentru afumat alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere în scopul afumării și
aromatizării alimentelor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu butuci pentru
șemineuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu combustibil pentru grătar
făcut din așchii de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lemn sub  formă
de brichete,servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pelete de lemn pentru 
încălzire (combustibil),  servicii  de vânzare cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  produse 
combustibile  din așchii  de  lemn  presate, 
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură cu produsepentru aprins focul (lemne
de  aprindere),  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul online în legăturăcu aprinzătoare
de foc solide, servicii devânzare cu amănuntul
online  în  legătură  cu aprinzătoare  lichide 
pentru  grătar,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cuaprinzătoare
pentru foc, servicii  de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  aprinzătoare pentru 
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul  online
în  legătură  cu  benzi  de  hârtie  pentru
aprindere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brichete, servicii de vânzare
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lichid de aprindere pentru brichete
cu cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pelete din fibră comprimată
fabricate din plante de cultură, folosite drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pelete de combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pe bază de cărbune utilizate
drept combustibil.

───────

(210) M 2020 05277
(151) 28/07/2020
(732) S.C. OMV PETROM MARKETING

(540)

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

4. Uleiuri (inclusiv uleiuri de călire) şi grăsimi
industriale, lubrifianţi, compoziţii pentru controlul
prafului, combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare), în special uleiuri diesel, produse de
iluminat, petrol, uleiuri special de uz tehnic, în
special uleiuri de gresat, uleiuri de flanşă, uleiuri
de compresor, uleiuri de turbină, uleiuri de foraj,
uleiuri de motor, uleiuri pentru schimbătoare
de viteză, uleiuri de transformator, carburanţi,
gaze (combustibil), în special gaze inflamabile
lichefiate şi condensate pentru acţionare, gătit şi
încălzire, cocs, cocs de petrol, energie electrică,
energie termică (combustibil).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în special gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de alimentare, instalaţii de spălat şi
rafinării, administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de promoţii
de vânzare, promovarea vânzărilor pentru terţi, şi
anume emitere de carduri de fidelitate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea.

───────

(210) M 2020 05281
(151) 28/07/2020
(732) POPINCIUC DOINA-MIHAELA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
ALEEA VĂMII NR. 3, JUDETUL
SUCEAVA, ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

DOMENIUL HAIDUCILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 05285
(151) 28/07/2020
(732) REGINA AGROPRODEXIM S.R.L.,

STR. PODULUI NR. 40, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Regina

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.18

clase:
29. Miezuri de nucă, afine uscate, afine
preparate, dulceață de afine, ciuperci
conservate, ciuperci preparate, ciuperci
comestibile uscate, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, fructe de pădure,

S.R.L., 
STR. CORALILOR NR. 22,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
013329,ROMANIA

OMV BUSINESS DEALS

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

(591) Culori revendicate: roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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conservate, trufe conservate, pastă de trufe,
trufe uscate (ciuperci comestibile), produse
tartinabile pe bază de trufe (creme de trufe), hribi,
uscați, legume congelate, fructe congelate.
30. Miere, miere naturală, plăcinte cu afine,
sosuri de ciuperci.
31. Miezuri de nucă crude, afine proaspete,
afine crude, afine neprelucrate, afine sălbatice,
proaspete, ciuperci neprelucrate, ciuperci crude,
ciuperci proaspete, fructe si legume proaspete,
nuca in coaja, fructe de padure proaspete, trufe
proaspete.

───────

(540)

STYLASH STYLISH
LASHMAKING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 03.07.17;
29.01.13

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

3. Gene, gene false, vopsele pentru gene,
creioane pentru gene, mascara pentru gene
lungi, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru gene, păr şi unghii false.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni, acţionate manual, pensete, pensete
pentru gene artificiale.

───────

(540)

kafeeria.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

30. biluțe de brânză (snackuri), produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, snack-uri preparate din făină de cartofi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
amestecuri de cafea.
32. Băuturi nealcoolice, ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool
(băuturi), apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi energizante care
conțin cafeină, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
sucuri, smoothie-uri.

(210) M 2020 05286
(151) 28/07/2020
(732) NOICI VIVO S.R.L., 

STR. EMIL CIORAN NR. 1, SC A, 
ET. 1, AP.13, JUD. SUCEAVA, 
SUCEAVA,SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, maro,
galben

(210) M 2020 05287
(151) 28/07/2020
(732) GEORGE NITA, 

STR GEORGEENESCU NR. 4A, 
JUD.CONSTANŢA, LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(540)

LuxyBrow Permanent
Makeup Studio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

44. Servicii de micropigmentare, analiză de
culori (servicii prestate de esteticieni), aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe faţă, artă corporală
(servicii de infrumusețare), consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumuseţării, consultanţă cu privire la
frumuseţe, consultanţă în domeniul cosmeticii,
consultanţă în domeniul îngrijirii corpului şi
a frumuseţii, furnizare de informaţii despre
servicii ale saloanelor de frumuseţe, furnizare
de informaţii în materie de frumuseţe, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijiri de igienă şi
frumuseţe, saloane de îngrijire a pielii, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de consultanţă
cu privire la tratamentele de înfrumuseţare,
servicii de consultanţă cu privire la îngrijirea

pielii, servicii de consultanţă privind machiajul
oferite online, servicii de consultanţă privind
machiajul, oferite online sau faţă în faţă, servicii
de consultanţă în domeniul cosmetic, servicii
de consultanţă în domeniul machiajului, servicii
de consultanţă în domeniul îngrijirii frumuseţii,
servicii de consultanţă în materie de îngrijire a
frumuseţii, servicii de frumuseţe oferite de un
centru SPA, servicii de îndepărtare permanentă
şi reducere a părului, servicii de îndreptat părul,
servicii de îngrijire a frumuseţii, servicii de
întindere a pielii cu laser, servicii de întors
genele, servicii de tratament cu microace, servicii
de tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, faţă şi păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru faţă şi pentru
corp, servicii de tratamente de înfrumuseţare în
special pentru gene, servicii de tratare a celulitei,
servicii pentru extensii de gene, servicii pentru
îngrijirea feţei, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
de tratament cosmetic, tratament cosmetic cu
laser al venelor varicoase, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, tratament cosmetic cu
laser pentru varicozităţi, tratament cosmetic cu
laser pentru îndepărtarea părului nedorit, servicii
de tratament pentru păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru ten.

───────

(540)

W Wassermann

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12

(210) M 2020 05288
(151) 28/07/2020
(732) OLGA INAL, 

STR. MAIOR SONTU, BL. 8, SC. B,
NR. 20, JUDEȚULARGEȘ, 
PITEȘTI, 110043, ARGEȘ,
ROMANIA

(210) M 2020 05289
(151) 28/07/2020
(732) LAURA MIRCEA URSSULA, 

STR. SCARLAT TIRNAVITU NR. 3,
 BL.3, AP. 3, JUDEȚUL VRANCEA,
FOCȘANI, VRANCEA, ROMANIA
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clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii hoteliere,
servicii de cantină, servicii de restaurant, servicii
de restaurante udon and soba, servicii de
bucătari personali, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
restaurante washoku.

───────

(540)

COCORICO The All-
Natural Chicken Brand

(531) Clasificare Viena:
19.01.25; 25.01.19; 27.05.01; 29.01.12

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05292
(151) 28/07/2020
(732) SC OZEL STEEL PROFIL

(540)

Ozel Steel Profil

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

(210) M 2020 05290
(151) 28/07/2020
(732) BOGDAN STANCA, 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

BD. NICOLAE CARAMFIL 
NR. 71-73, INTRAREA 
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 014142, ROMANIA

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

SRL, 
STR. PRINCIPALĂ NR. 941, 
JUDEŢUL PRAHOVA,COMUNA 
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758), alb
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(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.12; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
şi elemente din metal, hale metalice pentru
construcţii, case pe structură metalică, profile
metalice, armatură şi accesorii din metal pentru
tâmplărie PVC, accesorii de fixare din metal
pentru geamuri şi uşi, structuri metalice pentru
panouri solare, profile metalice pentru mobilier,
elemente metalice de îmbinare, şuruburi
metalice, componente metalice fabricate pentru
fundaţii de clădiri, componente metalice
prefabricate pentru construcţii, acoperiţuri
metalice, armături metalice, cadre de oţel pentru
construcţii, case prefabricate (ansambluri) din
metal, cuie, nituri metalice, foișoare metalice,
materiale metalice de întărire pentru construcţii,
panouri din metal, piese metalice de racord
(pentru construcţii), scări şi schele metalice,
structuri de umbrire din metal pentru clădiri,
structuri şi construcţii metalice transportabile,
suporturi metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi
garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, unităţi modulare din metal constructii,
uşi, porţi, ferestre şi jaluzele pentru ferestre din
metal.

───────

(210) M 2020 05294
(151) 28/07/2020
(732) GERMAN SYSTEM DENT SRL,

B-DUL TEI NR. 29, DEMISOL,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12

clase:
44. Servicii de anestezie dentară, asistență
stomatologică, servicii de chirurgie, consultații
stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dinților,
servicii de curățare a dinților, servicii de
igienă dentară, servicii de ortodonție, servicii
oferite de clinici dentare, stomatologie estetică,
estetică dentară, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
informații medicale, consiliere medicală, în
special în domeniul medicinei stomatologice și
chirurgiei orale, servicii de chirurgie orală, servicii
de stomatologie, asistenţă medicală referitoare
la tratamentul stomatologic, implantologie,
protetică dentară, endodonție, pedodonție,
parodontologie.

───────

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

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

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR.GRIVIŢA, NR. 37E, 
JUDEŢUL ILFOV,  OTOPENI, 
075100, ILFOV, ROMANIA

SMILE CARE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

201

(210) M 2020 05296
(151) 28/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Motive româneşti
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. 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, şerveţele 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 părului, fixativ 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

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL.14A,  SC.4, ET. 2, AP.127, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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 fumigaţie (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 pentruscopuri 
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
îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
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, 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, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), ulei de migdale, săpun de migdale,
amoniac (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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

202

4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, brichete de lemn, brichete de
cărbune.
5. Suplimente alimentare de uz medical,
leucoplasturi, plasturi, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, alcool medicinal, săpun antibacterial,
deodorante pentru îmbrăcăminte şi textile,
articole absorbante pentru igienă personală,
absorbante menstruale, scutece pentru
bebeluşi, scutece-chiloţel pentru bebeluşi,
şerveţele pentru bebeluşi, geluri dezinfectante
de mâini, şerveţele dezinfectante pentru mâini,
şerveţele umede, şerveţele sanitare de uz
menajer, alimente pentru bebeluşi, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
8. Tacâmuri de masă, tacâmuri de masă
de unică folosinţă, tacâmuri biodegradabile,
instrumente pentru prepararea alimentelor şi
anume: cuţite de feliat pâine, cuţite de întins
untul, cuţite de feliat brânză, cuţite de pizza,
cuţite de decojit legume, dispozitive de curăţat
cartofi, dispozitive de feliat ouă, dispozitive
de scos sâmburii din fructe, dispozitive 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,
creme 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 cei cu utilizare în procesele de
fabricare şi în scopuri medicale, detergenţi
pentru rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi
pentru  geamuri,  detergenţi   pentru   pardoseli,
detergenţi  pentru  vase,  produse  de  curăţire 
pentru  faianţă  şi  alte  suprafeţe ceramice, 
produse  de  curăţire  pentru  aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
de curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai,
diamantina (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, albăstreală pentru rufe,
înălbitor pentru rufe/preparate pentru albirea
rufelor,  substanţe  dezinfectante  pentru  rufe,
substanţe  dezinfectante  pentru  pardoseli şi 
mobilier,  dezinfectante  pentru  suprafeţe 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 pentruparfumarea
lenjeriilor,  lemn  parfumat,  conuri parfumate,
difuzoare  de  parfum  cu  fitil,  apă parfumată, 
soluţii de degresare de uz casnic, preparate 
pentru strălucire (lustruit), cremepentru 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, cearăpentru 
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.
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zdrobit legume, dispozitive de tăiat pastele,
foarfece de legume, dispozitive de tăiat şi zdrobit
usturoi, răzători de bucătărie, mojare pentru
pisat (unelte de mână), cuţite de bucătărie,
ustensile de bucătărie acţionate manual pentru
tăiat şi măcinat, ustensile de mână electrice
şi neelectrice pentru îngrijire personală şi artă
corporală precum aparate de ras, lame de
ras, ustensile pentru manichiură şi pedichiură,
ustensile de ondulat părul, unelte agricole, de
grădinărit şi de amenajare a teritoriului acţionate
manual.
9. Carduri de fidelitate (magnetice), carduri de
plată, cadou, carduri magnetice.
11. Aparate de iluminat, becuri, instalaţii de
iluminat, aprinzătoare, aparate pentru încălzire
și uscare personală, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), filtre pentru uz
casnic.

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, panouri publicitare din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cupoane, reviste,
calendare, almanahuri, buletine informative,
ziare, carduri tipărite, materiale tipărite, articole
pentru legătorie, fotografii, articole de papetărie
şi articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din  hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrantedin hârtie, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor 
alimentare,  folii  din hârtie  sau  plastic  pentru 
ambalarea produseloralimentare, pungi (plicuri,

râşnite de piper, acţionate manual, vase de
gătit şi articole pentru masă, cu excepţia
furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, autoclave,
neelectrice, pentru gătit/oale de gătit sub
presiune, neelectrice, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, friteuze, neelectrice, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, infuzoare de ceai, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, piepteni şi bureţi, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
perii pentru animale (perii), articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, huse pentru
piepteni, perii pentru sprâncene, perii pentru
gene, piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, produse de demachiere, bureţi pentru
machiaj, perii pentru machiaj, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, articole de curăţare, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi lut, bureţi,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale, capace pentru acvarii, dispozitive
electrice pentru atragerea şi uciderea insectelor,
cădiţe pentru bebeluşi, portabile, covoraşe
pentru copt, bazine (recipiente), coşuri pentru
uz casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, beţisoare pentru mâncat,
site de strecurat (ustensile de uz casnic),
instrumente de curăţare, acţionate manual, câlţi
pentru curăţat, clapete de închidere pentru
capacele borcanelor, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte cârpe de
curăţare  /  pânze  de  curăţare,  suporturi  de 
pahare, nu  din  hârtie  sau  material  textil, 
agitatoare  de cocktailuri,  servicii  de  cafea 
(articole  de masă), puşculiţe  pentru  monede, 
pungi  cu  gel  pentru răcirea  alimentelor  şi  a 
băuturilor, pungi pentru ornat pentru cofetări 
(pungi pentru cofetărie), ustensile cosmetice, 
spatulecosmetice, deşeuri din bumbac pentru 
curăţat, seturi de recipiente pentru ulei şi oţet,
oliviere, tăvi pentru firimituri, concasoare pentru
bucătărie, neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti,
pahare din hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare
pentru  bucătărie,  etichete   metalice pentru

săculeţi)  din  hârtie  sau plastic  pentru  ambalat, 
saci  de gunoi din hârtie sau plastic,  felicitări, 
şerveţele din hârtie sau plastic,  garnituri  de 
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie, 
traverse de masă din hârtie,şerveţele din hârtie 
pentru demachiere, protecţiede masă din hârtie,
hârtie  igienică,  prosoape  din hârtie,  hârtie  de 
ambalat,  hârtie  de copt,  pungi  de plastic  pentru 
copt,  folii  de  ambalat  din  vâscoză, foi  de 
celuloză reciclate pentru împachetat.
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carafe, carafe, damigene/baloane de sticlă,
aparate de odorizare de uz personal, capace
pentru farfurii/ capace pentru veselă, veselă,
perii pentru spălarea veselei, farfurii de unică
folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de băut,
coarne de băut, sticle de băut de sport, pahare
de băut, tăvi suporturi pentru uscarea rufelor,
coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/lăzi de
gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice, cârpe de
şters praful (pânze), vase de lut/faianţă, cratiţe
din lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice,  pentru  uz  casnic,  sticlă emailată,
nu  cea  utilizată  în  construcţii,  fructiere, 
pămătufuri  cu  pene  pentru  şters praful, 
hrănitoare,  fibră  de  sticlă,  alta  decât cea 
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire 
din  fibră  de  sticlă,  altele  decât  cele utilizate  la 
produsele textile, figurine din porţelan,ceramică,
lut, teracotă sau  sticlă/statuete dinporţelan, 
ceramică,  lut,  teracotă  sau sticlă, sticle/butelci, 
suporturi pentru plăcile de păr,aţă dentară, 
ghivece de flori, învelitori pentrughivecele de
flori, nu cele din hârtie/învelitori,nu din hârtie,
pentru  ghivecele  de  flori,  pliciuri pentru 
insectele  zburătoare,  capcane pentru insectele 
zburătoare,  separatoare  din  spumă pentru 
degete utilizate la pedichiură, cupe pentrufructe,
prese  pentru  fructe,  neelectrice,  pentru  uz
casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente), butelci din sticlă
(recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri din sticlă, pahare
(recipiente), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă,
frapiere, frapiere de gheaţă, cleşti pentru
gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată, terarii de
interior (cultivarea plantelor), acvarii de interior/
bazine (acvarii de interior), terarii de interior
(vivarii), cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masă de calcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, măsuţe, aparate

pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/ tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolica, trocuri pentru animale,
plăci de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru  ca  laptele  să  nu  dea  în  foc,  aparate 
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,pompe 
pentru  desfundarea  scurgerilor,  piele  de
lustruire, materiale de lustruire pentru strălucire,
cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei,
mănuşi de lustruire, cârpe pentru lustruire,
articole din porţelan, cutii de răcire portabile,
neelectrice/lăzi frigorifice portabile, neelectrice,
capace pentru vasele de gătit suporturi pentru
vasele fierbinţi, vase de gătit, produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceară de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătari, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă,  lână  de  oţel  pentru  curăţare,  cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, perii de smolit, cu coadă
lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
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dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice(ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic,
tăvi pentru uz casnic, suporturi pentru vasele
fierbinţi (ustensile pentru masă), prese pentru
pantaloni, urne, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane pentru spălarea
rufelor, coşuri pentru deşeurile din hârtie,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară,neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lavete de bumbac pentru uz
casnic, lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă, articole
de gimnastică şi de sport, ornamente pentru
petreceri, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu
viu, fructe de mare, păsări, nu vii, carne de
vânat, extracte din carne, carne conservată,
mezeluri, produse din peşte, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, deserturi
pe bază de iaurturi, deserturi pe baza pe
fructe, deserturi pe bază de lapte, gustări
(chips-uri) pe bază de fructe, gustări (chips-
uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-uri) pe
bază de legume, gustări (chips-uri) pe bază
de creveţi, batoane de fructe, legume şi fructe
instant, măsline preparate, pastă de măsline,
alge comestibile preparate, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri,
dulceţuri, gemuri, compoturi, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt sana, chefir,
lapte bătut, caşcaval, urdă, caş, smântână, zer
şi alte produse lactate, băutură din lapte şi
fructe (milk shake ), frișcă, frişcă vegetală,
înlocuitori (substituenți) de lapte, substituenţi de

lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, suc de
lămâie de uz culinar, produse din soia, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, aperitive alimentare pe bază
de soia, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori
de brânză, înlocuitori de carne, înlocuitori de
ouă, porumb dulce, procesat, tofu, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe şi baze de supe,
supe la conservă, supe instant, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, chiftele din pește, pârjoale
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
salate cu carne de pasăre, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, aperitive
congelate preambalate constând în principal din
fructe de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate
pe bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate pe
bază de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
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mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi din legume şi
sucuri din legume, băuturi energizante, băuturi
izotonice, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
spirtoase (băuturi), lichioruri, anason (lichior),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi distilate, digestive (lichioruri şi spirtoase),
coniac, vodka, gin, cidru alcoolic, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, cocktail-uri alcoolice, hidromel (mied),
alcool din orez, rom, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comerţ şi
de informare a consumatorilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
distribuire de prospecte, direct sau prin poştă,
distribuire de eşantioane, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, prezentarea produselor în toate mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește,preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, hrişcă procesată, arpacaş pentru
alimentaţie umană, cereale preparate pentru
consum uman, seminţe de cereale procesate,
popcorn, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate și/sau dulci fabricate din cereale sub
formă expandată și/sau extrudată, cereale
pentru  micul  dejun,  batoane  de  cereale  și 
batoane energizante, müsli, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale
și fructe uscate, salate de paste, paste
făinoase, pâine, pesmet, produse de brutărie,
produse de patiserie, aluaturi, produse de
cofetărie, ciocolată, paste tartinabile pe bază
de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, deserturi (produse de
cofetărie), bomboane, prăjituri, biscuiți, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri comestibile,
zahăr, înlocuitori de zahăr, miere, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), sosuri pentru salată, sosuri pentru
paste, maioneză, ketchup de roşii, mirodenii,
ierburi uscate pentru asezonare, gheaţă (apă
îngheţată), feluri de mâncare bazate în special
pe orez, sushi, mâncăruri preparate bazate în
special pe paste, pizza, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate, ───────
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(540)

FIVE TO GO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
comerţ cu amănuntul online pentru muzică şi
filme descărcabile şi preînregistrate, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de comerţ cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de

(210) M 2020 05297
(151) 28/07/2020
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA, 

(740) SC NOMENIUS SRL, 
STR. PICTORION NEGULICI 
NR. 12 - 14, SECTOR1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), cafea, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), cafea liofilizată,
cafea aromată, cafea solubilă, cafea măcinată,
cafea decafeinizată, cafea verde, arome de
cafea, cafea cu lapte, esențe de cafea, cafea cu
ciocolată, cafea de malţ, cafea cu gheață, băuturi
din cafea, pungi cu cafea, doze cu cafea, capsule
cu cafea, cafea gata preparată, amestecuri de
cafea, concentrate de cafea, boabe de cafea,
înlocuitori de cafea, înlocuitor de cafea pe bază
de cicoare, înlocuitori de cafea (pe bază de
cereale  sau  cicoare),  uleiuri  de  cafea, 
extracte de cafea,amestecuri de cafea de malț
cu  cafea,  boabe  de cafea  prăjite,  boabe  de 
cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca 
înlocuitori  pentru  cafea, cafea  preparată  și 
băuturi pe bază de cafea,cicoare (înlocuitori 
de cafea), amestecuri de extracte de cafea de 
malț cu cafea, amestecuride esențe de cafea și

STR.CORALULUI NR. 2, 
JUDEŢULILFOV, 
BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

extracte   de  cafea,  extracte de  cafea  de  malţ,
amestecuri  de  cafea  și  cicoare,  amestecuri  de
cafea și malț, înlocuitori de cafea (surogate de
cafea sau preparate din plantefolosite în loc 
de  cafea),  umpluturi  pe  bază  de cafea, 
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, boabe

de  cafea  învelite  în  zahăr,  preparate vegetale 
care înlocuiesc cafeaua, cicoare pentruutilizare 
ca înlocuitori  de cafea, amestecuri  de cafea 
de malț cu cacao, băuturi cu gheață pebază 
de cafea, băuturi gata preparate pe bază de 
cafea,  băuturi  pe  bază  de  înlocuitori  de  cafea,
orz  destinat  utilizării  ca  înlocuitor  de  cafea, 
extractede cafea utilizate ca arome pentru 
băuturi,extracte de cafea utilizate  ca arome
pentrualimente, extracte de cicoare utilizate 
ca înlocuitori  de  cafea,  preparate  de  cicoare 
utilizate ca înlocuitori pentru cafea, filtre sub 
formă de  pliculețe pline cu cafea, amestecuri 
de  cicoare folosite  ca  înlocuitori  de  cafea, 
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază 
de cafea, băuturipe bază de cafea, băuturi pe 
bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe 
bază de cafea careconțin înghețată (affogato),
ciocolată de casăsub formă de foaie crocantă 
cu  boabe  de  cafea măcinate,  brioşe,  clătite, 
chipsuri pe bază decereale, covrigei, floricele
de porumb, fulgi dincereale, gustări pe bază 
de  cereale,  hot  dog  (sandvişuri),  pizza, 
plăcinte,  sandvişuri,  batoane de  cereale  şi 
batoane  energizante,  cornuri, amestecuri  de 
ceai,  dulciuri  (bomboane), tablete de ciocolată 
și  gumă  de  mestecat,  îndulcitori naturali, 
glazuri dulci şi umpluturi dulci, produse apicole 
de uz alimentar.
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vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
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
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decoraţiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informaţiei, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi îngheţate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălţăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îngheţată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu şerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conţinut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
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 în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuţite de
bucătărie, 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 jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin reţele informatice mondiale
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
reţele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu 
obiecte de papetărie, servicii devânzare cu 
ridicata în legătură cu articole care servesc la 
acoperirea  capului,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  bere,  servicii de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genţi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaţionale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, 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
încălţăminte, servicii de vânzare cu ridicata



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

209

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
ceainării, pizzerii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii furnizate
de cafenele, servicii furnizate de coffee-shopuri,
consiliere în domeniul culinar, furnizarea de
informații referitoare la servicii de cafenele
mobile, servirea cafelei.

───────

(210) M 2020 05298
(151) 28/07/2020
(732) DIVIZIA DE PAZĂ ŞI ORDINE SJP

(540)

DIVIZIA DE PAZA
SI ORDINE S.J.P.

(531) Clasificare Viena:
24.01.09; 24.01.13; 03.07.01; 26.01.15;
26.01.16; 01.01.04; 29.01.13

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

în legătură cu articole utilizate împreună cu
tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informaţiei, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi îngheţate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îngheţată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuţite de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  cafea, 
serviciide vânzare cu ridicata în legătură cu 
ceaiuri, servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu ustensile  de  gătit,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în legătură cu şerbeturi, 
servicii  de  vânzare de  alimente  prin 
magazine  de  desfacere  cu amănuntul  fără 
personal, servicii de vânzarede băuturi prin 
magazine  de  desfacere  cu amănuntul  fără 
personal,  furnizarea  unei  piețe online  pentru 
cumpărătorii și vânzătorii de bunuriși servicii.

SRL, 
STR. DRĂGĂNEŞTI, NR.9, 
CORPUL A, JUDEŢUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

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

───────

───────
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(210) M 2020 05299
(151) 29/07/2020
(732) VINCENZO MACCARRONE,

STR. VLAICU VODA NR. 24, BL.
V79, SC. 2, AP. 24, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SD Selling Depot

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru igienă, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, preparate cu minerale
și vitamine, preparate medicale, remedii
naturale și farmaceutice, băuturi (suplimente
dietetice), băuturi pe bază de vitamine pentru
scopuri medicale, preparate cu amestec de
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente nutritive, suplimente
vitaminice și minerale.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, unelte și instrumente pentru tratarea

materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere acționate manual, instrumente
manuale de urgență și salvare, arme ascuțite
și contondente, unelte pentru ridicat (cricuri)
acționate manual, aparate pentru aranjarea
părului, fiare de călcat, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, foarfece
(ustensile de mână), instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, mașini de
tuns, pensete, ustensile manuale pentru arta
corporală, instrumente manuale de tuns,
ustensile pentru manichiură și pedichiură.
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, echipament pentru scufundări,
magneţi, materiale înregistrate, conținut media,
baze de date computerizate (programe),
carduri de memorie USB, cărți electronice,
publicații electronice descărcabile, reviste
electronice, descărcabile, aparate de copiere,
aparate și instrumente multimedia, aparate și
instrumente radio, cabluri de semnal pentru
IT/AV și telecomunicații, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), echipamente de comunicare,
dispozitive pentru stocarea de date, aparate
și instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, componente
electrice și electronice, adaptoare pentru cabluri,
adaptoare pentru carduri de memorie flash,
adaptoare pentru prize, antene și componente
ale antenelor, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri și fire, carduri de memorie, circuite
electrice și circuite imprimate, dispozitive
de memorie, software, aplicații software,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, periferice adaptate pentru a fi
folosite cu calculatoare și dispozitive inteligente,
terminale de plată, dispozitive de distribuire și
sortare a banilor, încărcătoare, baterii, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți pentru camerele de operare,

(740) SC NOMENIUS SRL, 
STR. PICTORION NEGULICI 
NR. 12 - 14, SECTOR1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, îmbrăcăminte
de protecție de uz medical, mănuși de uz
medical, măști de protecție pentru gură de
uz medical, măşti sanitare de uz medical,
măști faciale de protecție pentru uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, măști medicale pentru protecție
împotriva substanțelor toxice.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
sanitare, instalaţii pentru alimentare cu apă și
instalaţii de salubritate (igienizare), accesorii de
iluminat.
15. Instrumente muzicale, accesorii muzicale.
16. Adezivi, 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), lipici
pentru papetărie sau menaj, materiale imprimate
(tipărituri), benzi adezive.
20. Mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
adăposturi (căsuţe) și paturi pentru animale,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
articole și echipament de sport.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), articole pentru uz cu tutun, chibrituri,

vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare şi preparate dietetice, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni acționate manual,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru tunderea
și îndepărtarea părului, instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, ustensile pentru
manichiură și pedichiură, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, aparate
și instrumente multimedia, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice şi mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, componente
electrice și electronice, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, aparate
și instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, cabluri și fire, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți pentru camerele de operare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, îmbrăcăminte de protecție de uz
medical, mănuși de uz medical, măşti sanitare
de uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru răcire și înghețare, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu 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, instalații de uscare, instalații sanitare,
instalaţii pentru alimentare cu apă și instalaţii
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de salubritate (igienizare), accesorii de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu instrumente muzicale şi accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu adezivi, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, produse de
imprimerie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit),
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate, benzi adezive, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu mobilă
și mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, articole și echipament
de sport, tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.

───────

(210) M 2020 05301
(151) 29/07/2020
(732) OANA-ALEXANDRA IONESCU,

STR. DANIIL IONESCU NR. 58,
JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

GeNA

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 26.11.05; 27.05.01; 29.01.04

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

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare.
44. Servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții.

───────

(210) M 2020 05302
(151) 29/07/2020
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
AP. 68, BL. 37C, ET. 8, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031611, ROMANIA

(540)

PINE JULZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05304
(151) 29/07/2020
(732) CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,

STR. INDUSTRIILOR NR. 3,
JUDEŢUL BACĂU, ONEŞTI,
601124, BACĂU, ROMANIA

(540)

100 CHIMCOMPLEX

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, 
BD.UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, 
ET. 4,AP. 73, SECTOR 3, 030834, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2191C, 315C)
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 29.01.15

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05305
(151) 29/07/2020
(732) CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,

STR. INDUSTRIILOR NR. 3,
JUDEŢUL BACĂU, ONEŞTI,
601124, BACĂU, ROMANIA

(540)

100 CHIMCOMPLEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.03

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#e52629), grena (HEX #b02931),
galben (HEX #fdc514), portocaliu (HEX
#f39323), albastru (HEX #1d7dc1, HEX
#233976), negru (HEX #3c3c3b, HEX
#575756), gri (HEX #878787)
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05306
(151) 29/07/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Defumoxan te ajută
să renunți la fumat!

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, plasturi, materiale de pansat,
medicamente pentru tratamentul dependenței
de nicotină, medicamente pentru renunțarea
la fumat, medicamente pentru renunțarea
permanentă la utilizarea produselor cu conținut
de nicotină și reducerea poftei de nicotină la
fumătorii care doresc să se oprească din fumat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii de
comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata asigurate
de magazine și/sau puncte de desfacere fizice
sau online, servicii de agenții de import-export,
publicitate și marketing, campanii de marketing,
marketing de produse, servicii de comercializare
asigurate de magazine en gross sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshopping), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în ceea ce privește
preparate farmaceutice și medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri

medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în ceea ce privește suplimente
dietetice de uz uman, plasturi, materiale de
pansat, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în ceea ce privește medicamente
pentru tratamentul dependenței de nicotină,
medicamente pentru renunțarea la fumat,
medicamente pentru renunțarea permanentă la
utilizarea produselor cu conținut de nicotină și
reducerea poftei de nicotină la fumătorii care
doresc să se oprească din fumat.

───────

(540)

MusicTools
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Instrumente muzicale, baghete de dirijor.

───────

(540)

MANON

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

(210) M 2020 05307
(151) 29/07/2020
(732) S.C. MUSIC TOOLS S.R.L., 

(210) M 2020 05308
(151) 29/07/2020
(732) S.C. TUDOMI HOUSE S.R.L., 

STR.CIUTACI NR. 233, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

STR. SERGENT MAJOR CARA 
ANGHELNR. 17, BL. C43, SC. 1, 
ET. 1, AP. 46, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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28. Jucării de pluș, jucării de pluș cu păturică
atașată, păpuși marionete, jucării umplute,
ursuleți de pluș, jucării carusel pentru pătuțuri,
jucării.

(540)

SennaLax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz uman,
medicamente, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente alimentare de uz medical, laxative,
toate acestea destinate tratării afecțiunilor
digestive sau menținerii aparatului digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratție comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05311
(151) 29/07/2020
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

Cavit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.07.02

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

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

───────

clase:
20. Inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreți pentru
prinderea perdelei de șină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs, fotolii,
comode, cutii pentru jucării, perne (de sprijinit,
de divan), tabureți, mobilă, mobilă din metal,
jaluzele interioare (mobilă)/obloane interioare
(mobilă), jaluzele interioare din hârtie/rulouri
interioare din hârtie, perne (de dormit), scaune/
bănci (scaune), banchete, canapele, covorașe
de dormit/saltele de dormit, mese (mobilier),
mese din metal, jaluzele interioare din material
textil/rolete interioare din material textil, blaturi de
mese.
24. Textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, huse pentru pat/cearșafuri/
cuverturi (cearșafuri)/cuverturi matlasate,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse
draperii pentru pat, țesătură, pânze de bumbac,
huse (detașabile) pentru mobilă/huse detașabile
pentru mobilă, huse pentru pernele de divan,
crep (țesătură), crepon, suporturi pentru draperii
din material textil, draperii din material textil
sau plastic, damasc, stofă pentru covoare,
pânză, pânze pentru utilizare la produsele textile,
prosoape de față din material textil, molton
(pânză), huse din material textil pentru mobilă,
lenjerie de uz casnic, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, căptușeli (textile), huse
pentru saltele, perdele cu aspect de plasă/
transparente, materiale textile nețesute, fețe
de perne, suporturi pentru farfurie din material
textil, cearșafuri (textile), mătase (țesătură),
șervețele de masă din material textil, fețe de
masă, nu din hârtie, tafta (țesătură), material
textil, față (lenjerie), fețe (huse pentru saltele),
prosoape din material textil, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), țesături pentru tapițerie,
catifea, carpete textile agățate pe pereți/tapiserie
(carpete agățate pe pereți), din material textil,
pânză de lână/țesătură de lână.
25. Halate de baie.
26. Dantelă pentru borduri, ornamente din
dantelă/pasmanterie, benzi pentru rejansele de
draperii, ciucuri (mercerie).
27. Covorașe de bale, covoare/carpete,
covorașe de intrare, covorașe/preșuri, covoare
antiderapante, tapet din material textil, tapet.

(210) M 2020 05309
(151) 29/07/2020
(732) SC BIOFARM SA, 

STR. LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roz, galben,
mov, verde (Pantone P2146 C)
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5. Produse farmaceutice și veterinare,
suplimente alimentare pentru stările care
necesită consum de vitamin, produse igienice
pentru medicină, substanțe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, fungicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

Cavit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.01.24

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
roz, galben, mov, verde (Pantone
P2146 C)

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

5. Produse farmaceutice și veterinare,
suplimente alimentare pentru stările care
necesită consum de vitamin, produse igienice
pentru medicină, substanțe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, fungicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

(540)

tranșugalpin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 06.01.02; 26.01.03

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților
a produselor alimentare permițând clienților
să le vadă și să le cumpere în mod
convenabil (cu excepția transportului), servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
produsele alimentare, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
rețea de computere, organizarea de expoziții și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstrații

(210) M 2020 05312
(151) 29/07/2020
(732) SC BIOFARM SA, 

STR. LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

───────

(210) M 2020 05314
(151) 29/07/2020
(732) ARDEALU DAN S.R.L., 

STR. BISERICII NR. 25, SAT 
ȘUGAG,  JUDETUL ALBA, 
COM. ȘUGAG,  ALBA, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: galben, roșu, verde,
alb
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───────

(740) KINO MED CENTER SRL, STR.
VALERIU BRANISTE NR. 37-39, ET.
2, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
44. Servicii de ortopedie, kinetoterapie,
fizioterapie, neurologie, osteopatie, recuperare
coloană vertebrală.

───────

(540)

NELSAND

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.15;
05.03.11; 05.03.14

clase:
35. Servicii de comerţ în domeniul HO-RE-CA,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier în domeniul HO-RE-CA
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare în domeniul HO-RE-CA,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de refrigerare în domeniul HO-
RE-CA, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire în domeniul
HO-RE-CA, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat în
domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la produse diverse
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă şi tacâmuri
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare în
domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie în domeniul HO-RE-CA, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit în domeniul HO-RE-CA, servicii de

cu produse, promoții pentru aceste produse,
promovarea  vânzărilor  pentru  terți,  distribuirea 
eșantioanelor.

(210) M 2020 05315
(151) 29/07/2020
(732) KINO MED CENTER SRL, 

STR. ZIZIN NR. 11, CAMERA 2, 
BL. V40,SC. 1, ET. 2, AP. 8, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

KINO MED Ortopedie
Kinetoterapie Recuperare

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

(210) M 2020 05316
(151) 29/07/2020
(732) S.C. NELSAND S.A., 

BDUL GRIVITEI NR. 104A, 
JUD.BRAŞOV, BRAŞOV, 
BRAȘOV,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie în domeniul HO-RE-CA, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni în domeniul HO-RE-CA,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
covoare, perdele, fețe de masă, lenjerii de pat
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vinuri şi produse alcoolice
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
ridicata şi amănuntul în legătură cu echipamente
de circulare şi recirculare a aerului pe bază
de ozon, aparate de producere a ozonului,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
în legătură cu generatoare de apa electrolitice
pentru descompunerea apei potabile, sisteme
de alcalinizare şi ionizare a apei, precum şi
sisteme de osmoză inversă, servicii de comerț
online în legătură cu echipamente profesionale
pentru hoteluri, baruri, cafenele, restaurante,
servicii de comerț online în legătură cu mobilier,
decorațiuni și textile pentru hoteluri, baruri,
cafenele, restaurante, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de
bunuri, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, servicii de intermediere
comercială, servicii de analiză de piață privind
disponibilitatea bunurilor, cercetare în domeniul
afacerilor și cercetare de piață, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
37. Servicii de construcţii şi reparaţii, servicii
de instalaţii, precum şi oferirea de service
pentru produse şi echipamente pentru industria
hotelieră si gastronomică.
39. Servicii de transport şi distribuţie în domeniul
HO-RE-CA.
43. Servicii de informare a consumatorilor în
domeniul HO-RE-CA.

───────

(540)

Smuff
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
marketing, servicii de intermediere comercială.

───────

(540)

Bambinice
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Opritoare din cauciuc pentru ferestre şi
uşi, bandă izolantă, bandă adezivă (izolantă),
materiale de etanşare, umplere şi izolare,
materiale și articole izolante și opritoare din
cauciuc, membrane de etanșare nemetalice,
materiale de etanșare (umplutură) din cauciuc
sau din plastic, benzi de etanșare nemetalice,
dispozitive de etanșare nemetalice, inele pentru
etanșare, compuși adezivi de etanșare, profiluri
de etanșare nemetalice, materiale de etanșare
în vederea impermeabilizării, coliere de etanșare
din cauciuc.

(210) M 2020 05317
(151) 29/07/2020
(732) ANNA MARIA BALOGH, 

STR. REPUBLICII NR. 8, 
JUD. MUREŞ, BAHNEA, MUREȘ, 
ROMANIA

(210) M 2020 05319
(151) 29/07/2020
(732) CERVIT ONLINE S.R.L., 

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 6B, 
ET.1, CAMERA 2, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 IUNIE, 
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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18. Marsupii pentru transportul copiilor mici,
portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri),
rucsacuri, rucsacuri pentru transportat copii,
genți pentru scutece, genți din pânză , genți din
piele, genți de mână, genți impermeabile, genți
de umăr, genți cu rotile, genți de umăr pentru
copii, genți pentru schimbat scutece (înfășat).
20. Perne pentru bebeluși, perne, perne
pentru alăptat, perne de maternitate, perne
pentru scaune, perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, perne de susținere a gâtului,
perne antirostogolire pentru bebeluși, perne de
susținere folosite la scaunele de siguranță de
mașină pentru copii.
28. Trambuline, skateboarduri, genunchiere
pentru skateboard (articole sportive), role pentru
plăci de skateboard, protecții pentru brațe
pentru skateboard, manșete de protecție pentru
încheietura mâinii pentru skateboard, genți
pentru skateboard-uri, triciclete pentru copii mici
(jucării), vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), saltele de joc cu jucării pentru copii mici,
jucării pentru copii, mese multifuncționale pentru
copii (jucării), jucării-centru de activități pentru
copii, căsuțe de jucărie pentru copii.

───────

(210) M 2020 05320
(151) 29/07/2020
(732) Panzani S.A.S., 37 BIS RUE SAINT

ROMAIN, 69008 LYON, FRANCE,
FRANȚA

(740) SC ROMINVENT SA , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

(540)

SELEZIONE DI Chef

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Paste, sosuri.
───────

(210) M 2020 05322
(151) 29/07/2020
(732) PETRE MM TRANS BETON SRL,

STR. BODESTI NR. 2, BL. 29B,
SC. C, ET. 9, AP. 126, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022435, ROMANIA

(540)

PETRE POMPE BETON

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea apei, imprimare.

───────
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(210) M 2020 05323
(151) 29/07/2020
(732) VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ -

SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI,
STR. RUDULUI NR. 152, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

VP&PARTNERS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri.
41. Educație, furnizarea de instruire.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 05324
(151) 29/07/2020
(732) ANDRA-MARIA VOINEA,

SAT BUCIUMENI NR. 444,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, COMUNA
BUCIUMENI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

ANDRA VOINEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale și
sportive, servicii de artă plastică și vizuală.
42. Servicii de cercetare și de creație, design
vestimentar, design de bijuterii, design interior și
exterior, servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea.

───────

(210) M 2020 05325
(151) 29/07/2020
(732) ROCK DRILL CONSULT SRL,

B-DUL 1 MAI, NR. 501, ET 1,
AP 3, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ROCK DRILL CONSULT

(531) Clasificare Viena:
15.01.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17;
29.01.14

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

7. Mașini pentru lucrări de fundații.
19. Piloți din beton.
37. Lucrări de fundație.

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri,
albastru
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(210) M 2020 05326
(151) 06/08/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

(540)

Platforma Social-
Liberal Creștină PSLC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 01.17.16; 26.11.12

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

45. Servicii politice şi anume: servicii juridice,
servicii de reprezentare juridică, cercetări
juridice, organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protecţie, de mediere, cluburi de
întâlniri.

───────

(210) M 2020 05329
(151) 29/07/2020
(732) SC PRISACA TRANSILVANIA

SRL, STR. MARGINASA NR. 43,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ, NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AEROSOLI FERICITI

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

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz medical, alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical pentru copii şi
bebeluşi.

───────

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075150

(540)

l'Arôme beaucoup d'aromes

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.11

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ambră (parfumerie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu apă de colonie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu apă de lavandă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu apă de parfum, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu apă
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu apă parfumată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arome,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de parfumerie pe bază de cedru,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batiste de unică folosință impregnate cu
colonie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu extracte de parfum,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

ORGANIZATIA JUDETEANA
ARAD, 
BD. REVOLUŢIEI NR. 74,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310025,
ARAD, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis (HEX
#192042), roşu (HEX=#d70409)

(210) M 2020 05332
(151) 29/07/2020
(732) CONSTANTIN SLAV,

 STR.GEORGE VÂLSAN, NR. 6, 
BL.65, SC. 2, AP. 57, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme pentru bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cretă de fardat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de demachiere , servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dermatografe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu eye-liner
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fard cremos de obraz, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fard de
pleoape, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu farduri de obraz, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu farduri cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu farduri de sprâncene, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu farduri pentru obraz
și buze, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fond de ten, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fond de ten sub formă de cremă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fonduri de ten, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geluri pentru demachiere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
demachiant, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu luciu de buze, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu machiaj pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu machiaj pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști de frumusețe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
palete cu farduri de ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu palete de luciu de buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate autobronzante (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice de aplicare pe buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de geluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de fard de obraz, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de machiaj pentru față și corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
demachiante pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pudre cosmetice
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudre pentru machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudriere
cu machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul

cu extracte de flori (parfumerie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deodorante
de corp (parfumerie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu loțiuni și creme de corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mosc (natural), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mosc (parfumerie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de parfumerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumuri de uz
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumuri naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de parfumerie
cu vanilie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pulverizatoare pentru corp, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sprayuri
parfumate pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sprayuri pentru
corp (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ulei de lavandă de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ulei de trandafiri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri naturale pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu anticearcăne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu anticearcăne
corectoare (cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane corectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
corector facial, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cosmetice colorate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cosmetice
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cosmetice pentru buze, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
creioane  cosmetice  pentru  obraji,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creioane
de contur pentru buze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creioane de machiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creioane de ochi de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creioane
dermatografe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creioane pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
corectoare,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în legătură  cu  cremă  de  bază,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu cremă 
pentru  ten  deschis,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  creme  cosmetice,
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în legătură cu pudră de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudră
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rimel,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ruj de buze, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rujuri cremoase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seturi de machiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tuș lichid pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsea pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șervețele din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele pentru față îmbibate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsam de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balsamuri de buze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsamuri pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
balsamuri pentru unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane cu protecție
solară, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bază pentru unghii (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cosmetice pentru unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme anticelulitice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme antirid, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme balsam pentru pete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
cosmetice de mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme anti-îmbătrânire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme cu protecție solară, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme cosmetice
pentru piele uscată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de curățare pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
cosmetica pentru mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă de noapte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă hidratantă după bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cremă pentru unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme de
față și de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme de noapte (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de protecție, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu creme de zi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
după plajă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme exfoliante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme după ras,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme nemedicinale de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme,
loțiuni și geluri hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme pentru demachiere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
pentru față de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme  tonifiante  (produse  cosmetice),  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
creme și  loțiuni  pentru  bronzat,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu emoliente
pentru piele (nonmedicamente), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu emolienți
pentru ten, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu emulsii de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fond de
ten iluminator pentru piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu geluri hidratante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu geluri pentru faţă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu geluri pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lac de bază pentru
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lac de unghii de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
de corp, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lapte de curățare de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lapte de curățare pentru față, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lapte hidratant, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lapte pentru bronzat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu loțiune de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu loțiune pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni cosmetice pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni de corp sclipitoare, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu loţiuni parfumate
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
de zi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu loțiuni după plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni pentru
aromoterapie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
pentru reducerea celulitei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni tonice
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni tonice de înfrumusețare
pentru aplicare pe corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști corporale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măști cu gel pentru ochi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
de mâini pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măști de picioare pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măști pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ojă de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice cu protecție solară,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cu protecție
solară puternică sau totală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice exfoliante
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice de protecție
a buzelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de lapte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
loțiuni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu produse cosmetice pentru spălarea
feței, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de curățare pentru ochi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de protecție solară, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse exfoliante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pudră de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ser de față de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ser anti-îmbătrânire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săruri de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu spray-
uri de protecție solară, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ulei de corp sub
formă de spray, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri bronzante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unt de corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu apă micelară, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
cosmetice pentru fata si corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme BB de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme și loțiuni cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lapte de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu geluri
de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geluri pentru mâini, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de creme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de pudră, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de vaporizare
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru curățarea mâinilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pudră de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sclipici pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serumuri de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seruri de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri de
față, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unt pentru față și corp, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ambră (parfumerie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
apă de colonie, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu apă de lavandă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu apă de parfum, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu apă de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu apă parfumată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arome, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de parfumerie pe
bază de cedru, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme parfumate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu extracte de parfum, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu extracte de
flori (parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deodorante de corp (parfumerie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni și creme de corp parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mosc (natural),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mosc (parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de parfumerie , servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu parfumuri
de uz personal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu parfumuri naturale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate parfumate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de parfumerie cu
vanilie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pulverizatoare pentru corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sprayuri parfumate pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sprayuri pentru corp (nemedicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ulei de lavandă
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ulei de trandafiri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri naturale pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
parfumate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu anticearcăne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu anticearcăne corectoare
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batoane corectoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu corector
facial, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cosmetice colorate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cosmetice decorative,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru buze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creioane cosmetice pentru
obraji, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creioane de contur pentru buze, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu creioane
de machiaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creioane de ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creioane dermatografe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creioane pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cremă corectoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cremă de bază, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă pentru
ten deschis, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme pentru bronzare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cretă de fardat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de demachiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dermatografe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
eye-liner (cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fard cremos de obraz,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fard
de pleoape, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu farduri de obraz, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu farduri cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
farduri de sprâncene, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu farduri pentru obraz și
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fond de ten, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fond
de ten sub formă de cremă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fonduri de ten, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu geluri pentru
demachiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lapte demachiant, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu luciu de buze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu machiaj
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu machiaj pentru ochi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu măști de
frumusețe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu palete cu farduri de ochi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu palete de
luciu de buze, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate autobronzante cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice de aplicare pe buze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice sub
formă de geluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă
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de farduri de pleoape, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de machiaj pentru
față și corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse demachiante pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pudre cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pudre pentru machiaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pudriere cu machiaj, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pudră de machiaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pudră
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rimel, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ruj de buze,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rujuri cremoase, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seturi de machiaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tuș lichid pentru
ochi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vopsea pentru față, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
pentru față îmbibate cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
balsam de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu balsamuri de buze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu balsamuri
pentru piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu balsamuri pentru unghii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bază pentru unghii (cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cosmetice
pentru unghii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme anticelulitice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme antirid,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme balsam pentru pete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme cosmetice
de mâini, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme anti-îmbătrânire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme cosmetice pentru piele
uscată, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme de curățare pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă cosmetica pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă de
noapte, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă hidratantă după bărbierit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă pentru

ochi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă pentru unghii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme de față și de
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme de noapte (cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme de
protecție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme de zi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme după plajă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
exfoliante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme după ras, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme hidratante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme nemedicinale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme nemedicinale de
curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme, loțiuni și geluri hidratante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme pentru buze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme pentru corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
pentru corp parfumate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme pentru demachiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme pentru față de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme tonifiante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
și loțiuni pentru bronzat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu emoliente pentru
piele (nonmedicamente), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu emolienți pentru ten,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fond de ten iluminator pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
geluri hidratante (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu geluri pentru
fata, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu geluri pentru ochi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lac de bază pentru unghii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu lac
de unghii de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte de
curățare de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de curățare
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lapte de mâini, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte hidratant, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte
pentru bronzat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiune de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiune pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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loțiuni de corp, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiuni cosmetice pentru față,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni de corp sclipitoare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu loţiuni parfumate pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu loțiuni de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiuni de zi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni
după plajă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiuni pentru aromoterapie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni
pentru ochi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiuni pentru reducerea celulitei,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu apă de colonie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu apă de
lavandă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu apă de parfum, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu apă de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu apă parfumată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu arome,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole de parfumerie pe bază de
cedru, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baze pentru parfumuri de
flori, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
extracte de parfum, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu extracte de flori
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deodorante de corp
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni și creme de corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mosc (natural), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mosc (parfumerie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
parfumerie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu parfumuri de uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu parfumuri
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de parfumerie cu vanilie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pulverizatoare pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sprayuri

parfumate pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sprayuri pentru
corp (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ulei de lavandă
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ulei de trandafiri de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri naturale pentru
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele parfumate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
anticearcăne, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu anticearcăne corectoare
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane corectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corector facial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cosmetice colorate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cosmetice
pentru buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creioane cosmetice pentru
obraji, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creioane de contur pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creioane de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane de ochi de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane dermatografe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creioane pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cremă corectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cremă de bază, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cremă pentru ten deschis,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme pentru
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cretă de fardat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de demachiere , servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dermatografe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu eye-liner (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fard cremos de obraz, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fard de pleoape,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu farduri de obraz, servicii de vânzare
cu   amănuntul    online   în   legăturăcu farduri
cosmetice, servicii de vânzare cu  amănuntul
online   în  legătură  cu  farduri  de sprâncene,
servicii   de  vânzare  cu  amănuntul   online 
înlegătură  cu farduri pentru obraz  și   buze,
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servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în
legătură cu fond de ten, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fond de ten lichid
(mizu-oshiroi), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fond de ten sub formă de
cremă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fonduri de ten, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu geluri pentru
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lapte demachiant, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
luciu de buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu machiaj pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu machiaj pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu măști de
frumusețe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu palete cu farduri de ochi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu palete de luciu de buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate autobronzante (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice de aplicare pe buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
geluri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de machiaj pentru față și corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse demachiante pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudre cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pudre pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudriere cu machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pudră de machiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudră pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rimel, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ruj de buze, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rujuri
cremoase, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seturi de machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tuș lichid pentru ochi, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu vopsea
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șervețele pentru față îmbibate cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balsam de curățare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu balsamuri de buze, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu balsamuri pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu balsamuri pentru unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu batoane cu protecție solară, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu bază
pentru unghii (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cosmetice
pentru tratarea pielii uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cosmetice 
pentru  unghii,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură cu  creme 
anticelulitice, servicii de vânzarecu amănuntul 
online  în  legătură  cu  creme antirid,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu
creme balsam pentru pete,servicii de vânzare
cu  amănuntul  online  în legătură  cu  creme 
cosmetice  de  mâini,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură cu  creme 
anti-îmbătrânire,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul online în legătură cu creme
cu protecție solară, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme cosmetice
pentru piele uscată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de curățare pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cremă cosmetica pentru mâini,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă de noapte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cremă
hidratantă după bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cremă pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cremă pentru unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de față și de corp, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de noapte
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de protecție, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de zi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme după plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme exfoliante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme după
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ras, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme hidratante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme nemedicinale de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme, loțiuni și geluri
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru corp parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pentru
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru față de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme tonifiante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme și loțiuni pentru bronzat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu emoliente pentru piele (nonmedicamente),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu emolienți pentru ten, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fond de ten iluminator
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri hidratante (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri pentru faţă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu geluri pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lac de bază
pentru unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lac de unghii de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lapte de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lapte de curățare de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lapte de curățare pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte de
mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lapte hidratant, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte pentru
bronzat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiune de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiune
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni de corp, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni de corp
sclipitoare, servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu loţiuni parfumate pentru
corp, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni de zi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni după plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni pentru reducerea celulitei,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu loțiuni tonice (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști corporale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măști de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măști cu gel
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști de mâini pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști hidratante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măști
de picioare pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măști
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ojă de unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cosmetice cu protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate cosmetice pentru uscarea
unghiilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate cu
protecție solară puternică sau totală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice hidratante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice exfoliante pentru corp,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice de protecție a
buzelor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
lapte, servicii de vânzare cu amănuntul online
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───────

(210) M 2020 05333
(151) 29/07/2020
(732) The Procter & Gamble Company,

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

(540)

ALWAYS NIGHT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pentru igienă feminină şi anume
absorbante zilnice, şerveţele şi tampoane

în legătură cu produse cosmetice sub formă
de loțiuni, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
spălarea feței, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de curățare pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse exfoliante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudră de corp,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ser de față de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ser anti-îmbătrânire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu săruri de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu spray-uri de protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare a
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ulei de corp sub formă de spray,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri bronzante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unt de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
apă micelară, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme cosmetice pentru
faţă şi corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme BB de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme și loțiuni cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu loțiuni de înfrumusețare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu geluri
pentru mâini, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
piele,   servicii   de  vânzare   cu   amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice sub 
formă  de creme,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în  legătură  cu  produse 
cosmetice sub formă de pudră, servicii  de 
vânzare cu amănuntulonline în legătură cu 
produse  de  vaporizare pentru  corp,  servicii 
de vânzare cu amănuntul  online în legătură 
cu  produse pentru  curățarea mâinilor,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
pudră  de  mâini,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul     online în legătură cu sclipici
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu serumuri de înfrumusețare,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seruri de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri de față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unt pentru față și corp
furnizare de informații publicitare, întocmirea de
texte de publicitate comercială, marketing de
produse, marketing digital, marketing pe internet,
marketing promoțional, mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială ,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de
materiale      publicitare     online,      publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.

(740) Ratza si ratza SRL, 
BD. A.I. CUZANR. 52-54, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,011056, ROMANIA
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sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igienă feminină, scutece şi şerveţele pentru
incontinenţă, indispensabili incontinenţă.

───────

(210) M 2020 05334
(151) 29/07/2020
(732) RAUL BOGDAN CHENDREAN,

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989 NR. 148, AP.111, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

FillieRA SPORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05338
(151) 30/07/2020
(732) KLASS ENTERPRISE SRL,

(540)

KlassGroup

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.12; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

FRAM - Nu privi inapoi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri.

───────

(540)

nova house
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 27.05.25; 26.13.25; 29.01.13

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pilote, perne, cuverturi de pat,
huse pentru canapele, saltele, lenjerii de pat,
prosoape de bumbac și halate de baie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu paturi,
saltele, perne, pilote, huse pentru pilote, lenjerie
de pat și paturi, cearceafuri, fețe decorative

STR. PRIMAVERII, NR.9, 
JUD.DOLJ, CRAIOVA, 200102, 
DOLJ,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#ad0000), gri deschis, gri închis

(210) M 2020 05339
(151) 30/07/2020
(732) DEVEO MEDIA SRL, 

STR. TRAIAN NR. 9, BL. 19-20, 
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
 ROMANIA

(210) M 2020 05340
(151) 30/07/2020
(732) NOVA HOUSE ONLINE SRL, 

STR. MIGDALILOR NR. 11, 
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru perne, huse pentru perne, huse pentru
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse textile și
înlocuitori.

───────

(210) M 2020 05342
(151) 30/07/2020
(732) Zentiva, k.s., STR. U KABELOVNY

(540)
PERCOR

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2020 05343
(151) 30/07/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(540)

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

5. Produse pentru igiena feminină și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2020 05344
(151) 30/07/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

(540)

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

5. Produse pentru igiena feminină și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2020 05345
(151) 30/07/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

ALWAYS SENSITIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pentru igiena feminină, și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

130, PRAGA, 102 37, CEHIA
(740) RATZA & RATZA SRL,

 B-DUL A.I. CUZA NR. 52-54, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 011056, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

ALWAYS SECURE NIGHT

(740) RATZA & RATZA SRL, 
B-DUL A.I. CUZA NR. 52-54, 
SECTOR 1,  BUCUREŞTI, 011056,
 BUCUREŞTI, ROMANIA

COMPANY, 
STR. ONE PROCTER& GAMBLE 
PLAZA, CINCINNATI,45202, 
OHIO, STATELE UNITEALE 
AMERICII

(740) RATZA & RATZA SRL, 
B-DUL A.I. CUZA NR. 52-54, 
SECTOR 1,  BUCUREŞTI, 011056, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

ALWAYS ULTRA

COMPANY, 
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA,
CINCINNATI, OHIO, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII
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(210) M 2020 05355
(151) 30/07/2020
(732) ASOCIATIA JUDETEANA DE

(540)

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

41. Organizarea de competiții sportive,
organizare de competiții educative, organizare
de competiții de fotbal, cursuri de fotbal.

───────

(210) M 2020 05357
(151) 30/07/2020
(732) SC GENERAL AGRO COM

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

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

6. Fier, articole de fierărie, porți de fier, pirite de
fier, piese turnate din fier, mici articole de fierărie,
scripeți (produse de fierărie), manșoane (articole
de fierărie), șaibe (produse de fierărie), piulițe
(produse de fierărie), arcuri (articole de fierărie),
țăruși (articole de fierărie), grinzi de fier sau
oțel, tuburi metalice (produse de fierărie), piese
din metale forjate, garduri metalice, panouri
metalice pentru garduri, balustrade metalice
pentru garduri, stâlpi metalici pentru garduri.

───────

(210) M 2020 05358
(151) 30/07/2020
(732) S.C. MAURANA PRODIMPEX

(540)

maurana

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 27.05.01; 26.01.03

clase:
35. Servicii de comerț en detail și en gros cu
produse alimentare și non alimentare, băuturi
alcoolice și nonalcoolice, tutun, produse de
curățenie, articole menaj, consumabile, produse
cosmetice, decorațiuni, ambalaje, jocuri, jucării,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare.
39. Depozitarea mărfurilor, transport și
depozitare, depozitare de alimente, depozitare
de cosmetice, depozitare în vrac, depozitare de
băuturi, depozitare de bunuri comerciale.

FOTBAL PRAHOVA, 
STR. PIELARI   NR. 5, 
JUDETUL PRAHOVA,  PLOIESTI, 
PRAHOVA, ROMANIA

ASOCIATIA JUDETEANA
DE FOTBAL PRAHOVA

SERVICE SRL, 
SAT GRĂJDANA,  JUDEŢUL BUZĂU,
COMUNA  TISĂU, BUZĂU, 
ROMANIA

S.R.L., 
BLD. ALEXANDRUOBREGIA 
NR. 2B, BL. 2B, SC.1, ET. 8, 
AP. 48, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

FIERART

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

───────
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(540)

Hatiful

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 02.03.01; 02.03.23;
02.01.01; 02.01.23; 09.07.09

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

25. Pălării, mitre (pălării), toci (pălării), pălării
mici, pălării clopot, pălării de soare, carcase
de pălării, pălării din blană, pălării din lână,
pălării de ploaie, calote de pălării, pălării pentru
femei, pălării de modă, pălărioare de soare,
pălării de hârtie (îmbrăcăminte), pălării cu borul
mare, pălării de hârtie pentru infirmiere, pălării de
hârtie pentru bucătari șefi, pălării pentru petreceri
(articole de îmbrăcăminte).
35. Servicii de comerț cu pălării, servicii
de publicitate și de promovare a vânzărilor,
organizarea de expoziții, târguri, evenimente,
concursuri în scopuri comerciale și publicitare,
organizarea de campanii publicitare și de
promovare, publicitate pentru magazine şi
reţele de magazine, proiectarea de materiale

publicitare, publicarea de texte publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, managementul
si administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de marketing.
42. Design de pălării.

───────

(210) M 2020 05360
(151) 30/07/2020
(732) CLUB SPORTIV VICTORIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.10;
24.09.02; 24.11.03; 05.05.04; 05.07.02

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de activități
sportive și competiții sportive.

───────

(210) M 2020 05359
(151) 30/07/2020
(732) BRIGITTA DACHMANN, 

STR. TRAIAN VUIA BL. C5, AP. 8,
 JUD.SATU-MARE, SATU-MARE, 
SATUMARE, ROMANIA

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

ȚĂNDĂREI, 
STR. STADIONULUINR. 1, 
JUD. IALOMIŢA, ȚĂNDĂREI,
IALOMIȚA, ROMANIA

CLUB SPORTIV
VICTORIA ȚĂNDĂREI

(591) Culori revendicate: alb, portocaliu,
negru, galben, alb
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(210) M 2020 05361
(151) 30/07/2020
(732) CABINET MEDICAL DE MEDICINA

(540)

PRISMATIC DENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.10; 17.02.02;
29.01.13

clase:
44. Servicii de stomatologie, stomatologie
estetică, consiliere în domeniul stomatologiei,
asistență stomatologică.

───────

(540)

EB Epoca Bella

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, bistro, servicii oferite de cofetărie şi
gelaterie, servicii oferite de plăcintării, patiserii,
servicii de ceainării, servicii oferite de baruri,
cafenele, snack-bar-uri, servicii de catering.

───────

DENTARA DR CRISTINA MIHAI
PFA, 
ALEEA MARTIR ISTVANANDREI 
NR. 10, BL.62, SC.C, AP.2,JUD. 
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, ET. 1, 
AP. 7,  JUD.TIMIS, TIMISOARA, 
TIMIȘ,  ROMANIA

(210) M 2020 05362
(151) 30/07/2020
(732) SILVIA-MARTA FODOR, 

STR.CEAHLAU NR. 48A, 
JUD. CLUJ,CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: maro
(HEX#402727), bej (HEX#FFB93E)

(591) Culori revendicate: mov, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05367
(151) 30/07/2020
(732) LA CASA RISTORANTE PIZZERIA

(540)

Din Casa Bunicii

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 02.03.11; 05.03.20

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

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

───────

(210) M 2020 05368
(151) 30/07/2020
(732) DIPIMACOO BUSINESS SRL-D,

COMUNA TIMISESTI NR. 122,
JUD. NEAMT, PREUTESTI, 617473,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

dipimacu un gust de
care să te simți român

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05369
(151) 30/07/2020
(732) American-Cigarette Company

(540)

VOGUE ROSE

PANE DOLCE SRL, 
STR.LUNCII NR. 19, JUDEŢ CLUJ,  
CLUJ NAPOCA, 400633, CLUJ,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(RGB=241242242), gri
(RGB=220221222), roz
(RGB=251212218), roşu
(RGB=238201208), violet
(RGB=219183198)

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

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTYSRL,
STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(Overseas) Limited, 
STR. ROUTE  DE FRANCE 17, 
BONCOURT,  2926, ELVEȚIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(540)

Sanvero Expectotus

(531) Clasificare Viena:
02.09.24; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale
35. Publicitate.

───────

(540)

DEKOMARIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(540)

LPG auto trans

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 18.01.23;
29.01.12

clase:

(210) M 2020 05370
(151) 30/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., 

STR.PADURII NR. 4, JUDEŢUL 
ILFOV,CHITILA, ILFOV, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 05371
(151) 31/07/2020
(732) REGINA OVERSEAS COM SRL,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, CAMERA NR. 2 DE 27.10
MP, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, roşu, verde,
bleumarin

(210) M 2020 05372
(151) 31/07/2020
(732) LPG AUTO TRANS SRL, 

STR. VESELIEI NR. 5A, 
CLADIREC22, ETAJ B-8, 
SECTOR 5,  BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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39. Transport.
───────

(540)

PASION DEKOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(540)

SBN

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.14

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: mașini pentru
producerea metalului, convertizoare pentru
oțelării, mașini de modelat metal, mașini-
unelte pentru prelucrarea metalelor, tractoare,
mașini de vibrare, mașini de prelucrat metale,
mașini de pudlare, roboți industriali pentru
prelucrarea metalelor, mașini pentru turnătorie,
vârfuri de unelte pentru mașini de prelucrare
a metalului, aparate electromecanice pentru
prepararea alimentelor, aparate (electrice, de
bucătărie) pentru felierea alimentelor, aparate de
râșnit electrice de bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
aparate de zdrobit cartofi (mașini electrice),
aparate electrice pentru prepararea pastelor, de
uz casnic, aparate storcătoare de fructe, mașini
electrice de bucătărie, râșnițe de cafea, cu
excepția celor manuale, mașini de tocat carne,
mașini de cojit, cuțite de bucătărie electrice,
dispozitive de curățat cartofi (mașini electrice),
cuțite pentru tăiat legume (acționate electric),
dispozitive electrice de spumare a laptelui,

(210) M 2020 05373
(151) 31/07/2020
(732) REGINA OVERSEAS COM SRL,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, CAMERA NR. 2 DE 27.10
MP, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
roz, mov, albastru închis, albastru
deschis, negru

(210) M 2020 05375
(151) 31/07/2020
(732) SAMBYTENET SRL,

CALEATURZII NR. 188L, BIROUL 2, 
JUD.CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ, 
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR.GRIVIŢA, NR. 37E, 
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI, 075100,
 ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru, gri
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dispozitive electrice pentru decojirea legumelor,
dispozitive pentru decojire (aparate acționate
electric), dispozitive pentru decojirea legumelor,
instrumente electrice pentru decojirea fructelor,
instrumente pentru aplicarea ciocolatei în
mijlocul bomboanelor de ciocolată, mașini pentru
fabricarea de produse lactate, mașini automate
pentru ambalat alimente, mașini de cojit, mașini
de feliat (acționate electric) folosite în bucătărie,
mașini de prelucrat legume, mașini de prelucrare
folosite în industria alimentară, mașini de
tăiat pastele făinoase, mașini de tăiat carnea
(aparate acționate electric) de uz gospodăresc,
mașini (industriale) de preparare a alimentelor,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
mașini (industriale) pentru prepararea băuturilor,
mașini de tocat alimente, electrice, de uz
comercial, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini electrice de mărunțit alimente,
mașini electrice de tocat alimente, mașini
electrice pentru stoarcerea fructelor, mașini
pentru amestecarea alimentelor, mașini pentru
decojirea legumelor, mașini pentru fabricarea
pastelor comestibile, mașini pentru fabricarea
tăițeilor, mașini pentru modelarea pâinii, mașini
pentru pregătirea de băuturi, mașini pentru
prelucrarea cerealelor, mașini pentru prelucrarea
cu pastă, mașini pentru prelucrarea cărnii, mașini
pentru prelucrarea fructelor, mașini pentru spălat
fructe, mașini pentru tăierea legumelor, mixere
(aparate pentru bucătărie), mixere de bucătărie,
electrice, mașini de tăiat pâine, roboți de
bucătărie, râșnițe de cafea electrice, răzătoare
electrice, răzătoare pentru legume, storcătoare
electrice de suc, storcătoare electrice de suc
de fructe, storcătoare electrice pentru fructe,
strecurătoare pentru salată (mașini), teluri
electrice pentru alimente, teluri electrice pentru
uz casnic, tocătoare electrice de carne, unelte și
ustensile electrice de bucătărie, unelte manuale
(electrice) folosite la prepararea grătarului,
ustensile electrice de bucătărie, mașini-
unelte pentru prelucrarea lemnului, mecanisme
robotice pentru prelucrarea lemnului, ferăstraie
circulare (pentru prelucrarea lemnului), mașini
de rindeluit pentru prelucrarea lemnului, mașini
de șlefuire (pentru prelucrarea lemnului), mașini
de perforare pentru prelucrarea lemnului, mașină
de ceapraz folosită la prelucrarea lemnului,
mașini pentru rostuirea dinților de ferăstrău
(pentru exploatarea forestieră sau prelucrarea
lemnului), despicător de lemne (mașini), mașini
de frezat, freze (unelte electrice), mașini de cojit
lemn, mașini de frezat, mașini de gravat cu
laser pentru lemn, mașini de rindeluit lemnul,
mașini de șlefuit, mașini de turnare a metalelor
în matrițe, mașini de tăiere, mașini pentru

frezarea lemnului, mașini pentru sculptarea
lemnului, mașini pentru tratarea suprafețelor,
mașini-unelte pentru frezat, unelte de șlefuire
(piese de mașini), stații cu generator electric,
mașini pentru ambalat aparate robotizate
pentru manipularea materialelor, dispozitive
de fixare a pieselor de prelucrat (mașini),
echipamente pentru manipularea materialelor,
graifăre pentru laminate (mașini), mașini de
divizat, mașini pentru compactarea materialelor,
separatoare de tablă (mașini), mașini de sortat
pentru industrie, mașini industriale robotizate
de șlefuit, mașini pentru fabricarea furnirului,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastice,
aparate de sudură robotizate, aparate robotice
de tăiat cu arc electric, aparate robotizate
de sudură cu arc electric, brațe robotizate
de uz industrial, mașini de sudură electrice
automate, mașini robotice cu ferăstrău, mașini
robotice de ambalat, mașini robotice de ștanțat
electrice, mașini robotizate de finisare, mașini
robotizate de închidere, mașini robotizate pentru
etichetare, mecanisme robotice pentru modelat
lemnul, mecanisme robotice pentru modelat
materiale plastice, mecanisme robotice pentru
modelat metal, mecanisme robotice pentru
modelat sticlă, mecanisme robotice pentru
prelucrarea materialelor plastice, mecanisme
robotice pentru prelucrarea metalului, pistoale
de lipit electrice robotice, pistoale automate
robotizate de pulverizare pentru vopsit, roboți
de manipulare automatizați pentru încărcarea
și descărcarea de produse, roboți industriali de
prelucrare a lemnului, roboți industriali folosiți
în fabricație, roboți industriali pentru prelucrarea
lemnului, roboți industriali folosiți la manipularea
pieselor de prelucrat, roboți pentru manevrarea
barelor, roboți pentru mașini-unelte, roboți pentru
sudură, arzătoare de tăiat cu laser, mașini
de sudură cu laser, dispozitive de sudură
cu laser, mașini de gravat cu laser, mașini
de găurit cu laser de prelucrare a pietrei,
ferăstraie (mașini), ferăstraie circulare fixe
(mașini), ferăstraie circulare sub formă de unelte
portabile acționate electric, mașini automate
de debitat, mașini de tăiere pentru metale,
mașini-unelte pentru tăiere, aparate autogene
de sudură, aparate de sudură cu arc (mașini
electrice), aparate de sudură cu arc electric,
aparate de sudură cu contact termic, aparate
de sudură cu impuls termic, aparate de sudură
cu plasmă, aparate de sudură oxiacetilenică,
aparate de sudură pentru materiale plastice,
aparate de sudură prin difuziune, aparate de
sudură prin electrofuziune, ciocane de lipit
încălzite electric, mașini de sudare a metalelor
(electrice), mașini de sudare acționate cu
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gaz, mașini de sudare cap la cap pentru
conducte (acționate cu gaz), mașini de sudare
cu ultrasunete, mașini de sudare electrică prin
puncte, mașini de sudură, mașini de sudură cu
aer cald, mașini de sudură cu arc electric, mașini
de sudură cu sârmă, mașini de sudură de înaltă
frecvență, prese mecanice (pentru prelucrarea
metalelor), mașini electrice de sudat, aparate
pentru operații de prelucrare, imprimante 3D,
mașini electromecanice pentru industria chimică,
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), instrumente pentru
comanda și controlul procesului (mecanice),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (pneumatice), mașini de prelucrat
lemnul, mașini de gravat cu plasmă, mașini de
honuire pentru prelucrarea metalelor, mașini de
imprimat de uz industrial, mașini de lipit piese,
mașini pentru prelucrarea foilor de metal, matrițe
pentru prese de fixare, mașini unelte, mașini-
unelte de precizie pentru realizarea mecanizată
a pieselor de prelucrare, pistoale de etanșat
electrice, prese cu acționare pneumatică, scule
de mână electrice, scule de mână pneumatice,
scule manuale acționate în alt mod decât
manual, scule pneumatice portabile, mașini
suflante, storcătoare industriale, tocătoare
(mașini), tocătoare de lemn (mașini), unelte
acționate electric, unelte (organe de mașini),
unelte electrice fără fir portabile, unelte electrice
portabile, unelte hidraulice, unelte mecanice,
unelte pneumatice, unități de comandă și control
al procesului (hidraulice), unități de comandă
și control al procesului (mecanice), unități de
comandă și control al procesului (pneumatice),
alezoare (mașini-unelte), bormașini cu suport,
dispozitive de găurit rotative (mașini), mașini
automate de găurit, mașini de găurit, mașini
electrice de găurit fără fir, mașini industriale
de alezat pentru forare în plan orizontal,
mașini unelte pentru alezare, aparate de sudură
non-electrice, genți profesionale cu scule,
instrumente acționate manual, mașini de tăiat,
lame de mașini de tăiat, mașini de tăiat și fațetat,
mecanisme cu clichet (unelte acționate manual),
menghine (unelte manuale), suporturi pentru
scule, unelte de mână și instrumente acționate
manual, vaporizatoare acționate manual de uz
industrial sau comercial, mașini de gravat (scule
manuale), alezoare, aparate de șlefuit acționate
manual, unelte pentru ascuțit, instrumente
pentru ascuțit lame, discuri pentru tăiere
(unelte acționate manual), ferăstraie pentru
metale, ferăstraie pentru tăierea metalelor, filiere
(unelte), freze rotative (scule manuale), foarfece
pentru tăierea metalelor (foarfece pentru tablă),
freze (scule), ghidaje de tăiere destinate utilizării

cu scule manuale, instrumente de ascuțit
foarfeci (acționate manual), instrumente de
găurit acționate manual, instrumente de tăiat
țevi, mandrine pentru mașini de găurit (părți de
unelte acționate manual), matrițe de decupat
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe
pentru ștanțat (unelte acționate manual), mașini
de grinotat (unelte acționate manual), mașini
de găurit cu percuție (unelte acționate manual),
mașini de găurit tip presă (unelte acționate
manual), scule de tăiat (scule manuale), scule
de tăiere (unelte de mână), ștanțe (unelte
manuale), instrumente manuale pentru șlefuit,
ștanțe rotative (unelte acționate manual), tarozi
(scule), unelte de gravare (unelte manuale),
unelte de tăiat acționate manual, unelte de șlefuit
(acționate manual), unelte și instrumente de
ascuțit, acționate manual, laptopuri, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, ansambluri de
gătit, aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate de
gătit cu abur, aparate de prăjit cu aer, aparate de
gătit cu grătare, aparate de prăjit electrice pentru
sandvișuri, aparate de prăjit pâine, aparate
de încălzit, aparate de încălzire electricea
aparate electrice de încălzit mâncare, aparate
electrice pentru copt vafe, aparate electrice
pentru prepararea pâinii, aparate electrice pentru
sandvișuri, aparate electrice pentru încălzirea
băuturilor, aparate pe gaz pentru fierbere,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru gătit,
aparate pentru gătit cu gaz, aparate pentru prăjit,
aparate pentru prepararea clătitelor, aparate
pentru încălzirea alimentelor, aparate și instalații
de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cafetiere electrice, cuptoare, cuptoare cu gaz
de uz casnic, cuptoare cu microunde, cuptoare
cu inducție, cuptoare cu microunde pentru gătit,
cuptoare de gătit cu gaz (de uz casnic), cuptoare
de uz casnic, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare electrice, cuptoare electrice de gătit,
cuptoare electrice de prăjit, cuptoare industriale,
cuptoare pentru pizza, cuptoare pentru masă,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
uscarea alimentelor, distribuitoare de băutură
pentru catering, domuri pentru răcire, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, elemente electrice de
încălzire, friteuze electrice, frigidere pentru vin,
frigidere electrice de uz casnic, grătare (aparate
de gătit), grătare alimentate cu gaz (aparate
de gătit), grătare cu gaz, grătare electrice
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de interior, grătare electrice cu grilaj, grătare
electrice pentru exterior, grătare mari în aer
liber, grătare pentru friptură, grătare pentru
gătit, instalații pentru gătit, instalații pentru
copt, mașini de făcut pâine, mașini de făcut
înghețată, mașini de gătit, mașini electrice de
gătit, oale de gătit sub presiune, electrice,
plite electrice, plite de gătit multiple, plite cu
inducție electromagnetică (de uz casnic), plite cu
inducție, plite, samovare electrice, răcitoare de
lichide (instalații), rotisoare, rotisoare electrice,
roastere electrice de uz industrial, presă pentru
vafe, prese de tortilla, electrice, plite pentru
gătit, plite pentru gătire, sertare pentru frigidere,
ustensile de gătit electrice, vitrine termice, vitrine
termice pentru alimente, vitrine termice pentru
sectorul restaurației,vitrine frigorifice orizontale
pentru alimente, aparate de climatizare, instalații
de climatizare, instalații de climatizare, instalații
de climatizare a aerului, instalații de ventilare
pentru vehicule (climatizare), filtre electrice
pentru aparate de climatizare, instalații de
climatizare a aerului pentru vehicule, hote cu
ventilator pentru cuptor, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzire radiante cu
ventilator.

───────

(540)

GEDA UNIVERSAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.13.25

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, tractoare, sisteme de
tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
piese de schimb pentru tractoare, motoare
pentru vehiculele terestre, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, cuplaje pentru vehiculele
terestre, ambreiaje pentru vehiculele terestre,
şasiuri pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, amortizoare suspensie pentru
vehicule, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, discuri de frână
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, bări
de protecţie pentru automobile, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), dispozitive anti-reflexie
pentru vehicule/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, caroserii de automobile, lanţuri de
automobile, şasiuri de automobile, anvelope
de automobile, osii pentru vehicule, fusuri de
osie, contragreutăţi pentru roţile vehiculului,
benzi pentru butucii de roată, burdufuri pentru

(210) M 2020 05376
(151) 31/07/2020
(732) GEDA PRODEXIM SRL, 

STR. STRABUNA NR. 24, 
PARTER, SECTOR 1, 
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, 
STR.ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA
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autobuzele articulate, camioane dotate cu
funcție de macara, garnituri de frână pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule,
segmenţi de frână pentru vehicule, plăcuţe de
frână pentru autovehicule, maşini/autoturisme/
automobile, maşini robotizate, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului.
35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, publicitate online,
servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spațiu publicitar online, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
promovarea vânzărilor pentru terţi, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, servicii de intermediere comercială,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, optimizarea
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, indexarea web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul,
regruparea, în beneficiul terților, a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora) și anume: vehicule, aparate de
deplasare pe uscat, în aer sau pe apă,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), piese de schimb pentru
tractoare, motoare pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre, cuplaje
pentru vehiculele terestre, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, şasiuri pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, amortizoare de
şocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare
de şocuri pentru automobile, clipsuri adaptate
pentru fixarea pieselor auto în caroserie,
discuri de frână pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, bări de protecţie pentru automobile,
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
vehicule cu pernă de aer, airbag-uri (dispozitive
de siguranţă pentru automobile), dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, caroserii de automobile,
lanţuri de automobile, şasiuri de automobile,
anvelope de automobile, osii pentru vehicule,
fusuri de osie, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
burdufuri pentru autobuzele articulate, camioane
dotate cu funcție de macara, garnituri de frână
pentru vehicule, saboţi de frână pentru vehicule,
segmenţi de frână pentru vehicule, plăcuţe de

frână pentru autovehicule, maşini/autoturisme/
automobile, maşini robotizate, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul mijloacelor
electronice sau prin intermediul cataloagelor de
comandă prin corespondență sau prin mijloace
electronice.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, finanţare pentru achiziţia
în rate/finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, acordarea de finanţare pentru leasing.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, servicii
de service pentru întreţinerea vehiculelor,
servicii de service pentru repararea vehiculelor,
recondiţionare şi modernizare de tractoare,
instalarea şi repararea dispozitivelor de irigare,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor uzate sau
parţial distruse, furnizarea informaţiilor legate
de reparaţii, reşaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor.

───────

(210) M 2020 05378
(151) 31/07/2020
(732) DING COMMUNICATION SRL,

(540)

FLIPPY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

STR. GREFIERULUI NR. 2, JUD.
DOLJ, DOBRIDOR, 207416, DOLJ,
ROMANIA
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coop

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

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

29. Legume congelate, cartofi pai congelați,
fructe congelate, conserve de legume, conserve
de fructe, conserve de fasole, fructe congelate,
mâncăruri cu legume preparate, murături, suc de
roșii pentru gătit, varză murată, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, prafuri de
ouă, ouă lichide.

30. Produse de patiserie congelate.
───────

(540)

MED TEHNICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

10. Echipamente medicale pentru facilitarea
inhalării preparatelor farmaceutice, dispozitive
medicale de tăiere, dispozitive pentru
monitorizarea respirației (medicale), dispozitive
medicale pentru susținerea corpului, dispozitive
medicale pentru repararea herniei de disc,
sub formă de implanturi spinale din substanțe
artificiale, dispozitive medicale pentru închiderea
rănilor, dispozitive pentru măsurarea pulsului
(aparate medicale), dispozitive medicale
utilizate pentru îngrijirea stomelor, dispozitive
medicale pentru terapia prin moxibustie,
dispozitive medicale de abraziune pentru
piele, dispozitive medicale pentru plasarea și
securizarea cateterelor, dispozitive medicale
de unică folosință pentru tratarea constipației,
dispozitive medicale de încălzire pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive
medicale pentru scopuri de dozimetrie în
domeniul radioterapiei, dispozitive electronice
pentru monitorizarea dioxidului de carbon
utilizate pentru scopuri medicale, dispozitive
medicale de încălzire cu aplicatoare în contact
cu corpul pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitive medicale de răcire
cu aplicatoare în contact cu corpul pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale.

37. Servicii de reparații de aparatură și
echipamente medicale, servicii de reparații
sau întreținere de aparatură și echipamente

(210) M 2020 05380
(151) 31/07/2020
(732) COMPRODCOOP SA, 

(540)

BD. TIMIŞOARA NR. 52, 
SECTOR 6 , BUCURESTI, 
061333, ROMANIA

(210) M 2020 05381
(151)    31/07/2020
(732)    MED TEHNICA SRL, 

CALEA UNIRII NR. 91, 
JUDEŢUL DOLJ,  CRAIOVA, 
DOLJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone
124-7C), roşu (Pantone 2035C)
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medicale, servicii de reparare și întreținere de
instrumente, aparate și echipamente medicale.
44. Servicii de furnizare de facilităţi medicale,
servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(540)

AlinA atelier de prajituri

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24;
29.01.13

clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie, prăjituri,
produse de panificaţie.
35. Servicii de comerţ cu produse de patiserie,
cofetărie şi panificaţie, servicii de comerţ
cu prăjituri, publicitate şi promovare pentru
produsele din clasa 30.
39. Transportul şi ambalarea produselor
solicitate în clasa 30.
42. Creare şi menţinere site web.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05385
(151) 31/07/2020
(732) SEBASTIAN-IONUȚ MÎNDROIU,

PIAȚA C.A. ROSETTI NR. 1, ET.
2, AP. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRIDAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea

(210) M 2020 05382

 
(151) 31/07/2020
(732) ALEXANDRU PRIPIŞI,

STR.GOVORA NR. 15A, 
JUDEŢUL  CONSTANŢA, 
CONSTANŢA, ROMANIA
CRISTINA - ALINA PRIPIŞI, 
STR.GOVORA NR. 15A, 
JUDEŢULCONSTANŢA, 
CONSTANŢA, ROMANIA

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

(210) M 2020 05383
(151) 06/08/2020
(732) U CRAIOVA 1948 SA, 

PRIMAVERA FOTBAL CLUB

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

STR. SF. DUMITRU NR. 1, 
JUDEŢUL DOLJ,  CRAIOVA, 
DOLJ, ROMANIA
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și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 05388
(151) 31/07/2020
(732) S.C. NET ROM TEAM S.R.L.,

STR. MINIS NR. 2, BLOC X5, AP.
58, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRYO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.05.01

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

35. Furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, promovarea
vânzărilor pentru terți, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului site-urilor web.
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți,
dezvoltare de platforme de calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
software ca serviciu (SaaS), închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea
siteurilor web.

───────

(210) M 2020 05389
(151) 20/08/2020
(732) DIGITAL MEDIA STREAM SRL,

STR. BOBILNA NR. 6, AP. 2,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540012, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

LIVE4U
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 26.03.01

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

38. Servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmitere digitală de date audio
și video, transmisie continuă (streaming) de
evenimente de sporturi electronice, transmisie
de sunet, imagine, semnal și date prin cablu,
transmisie de știri la organizațiile care difuzează
știri, transmisie de sunet, imagine și informații,
transmisie  de sunet  și  imagine prin  satelit  sau 
rețele  multimedia  interactive,  transmisie video 
prin  rețele  digitale,  transmitere  de înregistrări 
audio și video în rețele.
41. Furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de instalații pentru filme, spectacole,
piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de instalații de cinematografe, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
producție   de   documentare    cinematografice,
producție  de  programe  de  televiziune  în
direct, producție de programe de televiziune
în direct cu scop educativ, producție de
programe de televiziune în direct pentru
divertisment, producție de programe radiofonice
și de televiziune, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, proiecție de filme video,
proiecții de filme cinematografice.

(591) Culori  revendicate:  alb (#FFFFFF),  
roșu  (#E8521F), negru (#000000)

───────
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(540)

DODORYN

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

(210) M 2020 05390

 
(151) 31/07/2020
(732) ANA-MARIA FIȚA,

STR. RAMPA STEFAN CEL MARE 
NR. 10,JUDETUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
DORIN FIȚA, 
STR. RAMPASTEFAN CEL MARE 
NR. 10,JUDETUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

31. Flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
semințe de flori, plante cu flori, flori proaspete
comestibile, bulbi de flori, coroane de flori
funerare, buchete din flori uscate, buchete
din flori naturale, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
ghirlande de flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, aranjamente din
flori  uscate  în  scopuri  decorative,  plante,
plante  naturale,  plante  proaspete,  bulbi 
(plante),  plante agățătoare,  plante  uscate, 
plante  naturale  de apartament,  plante  cu 
frunze,  butași  de  plante, plante  în  ghiveci, 
plante  uscate  pentru  decorare, plante 
proaspete în ghiveci, plante vii pentruacvarii,
bulbi de plante (horticultură), tuberculi pentru 
propagarea  plantelor,  decorațiuni  florale
(naturale),  decorațiuni  florale  (proaspete), 
semințe  naturale,  semințe  brute, semințe 
neprocesate, grăunțe (semințe),semințe pentru
horticultură,  semințe  de  flori, semințe  de 
cartofi, semințe de măr, semințede plantat, 
semințe  de  iarbă,  produse  pentru
însămânțare (semințe), semințe de grâu,
semințe de legume, semințe pentru agricultură,
semințe de fructe, semințe pentru semănat,
semințe  de  grâu  hibride, semințe de plantă de

in  (semințe  de  in),  amestecuri  de  semințe
sălbatice, semințe de chia neprocesate, semințe
pentru culturi hidroponice, semințe sub formă
de pelete (presădite), semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe proaspete de inga edulis, semințe
acoperite cu un preparat antiparazitar pentru
însămânțare, semințe pentru culturi de plante
erbacee, praf de semințe de ulei pentru animale,
rogojini care conțin semințe pentru așezarea
peluzelor, semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, semințe presădite într-
un mediu fibros pentru înierbarea malurilor,
semințe presădite într-un mediu fibros consolidat
pentru înierbarea malurilor, semințe presădite
într-un mediu de propagare pentru înierbare
între arbori, semințe presădite într-un mediu de
propagare pentru înierbare între plante, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea terenurilor de sport,
semințe presădite într-un mediu de propagare
fibros consolidat pentru înierbarea terenurilor de
golf, semințe pre-însămânțate într-un mediu de
propagare fibros consolidat pentru înierbarea
aleilor,semințe pre-însămânțate într-un mediu
de propagare  fibros  consolidat  pentru 
înierbareapeluzelor, semințe presădite într-un 
mediu depropagare pentru înierbarea canalelor
de drenaj, semințe presădite într-un  mediu de 
propagare fibros consolidat pentru înierbarea 
câmpurilor, semințe presădite într-un mediu de 
propagare fibros consolidat pentru înierbarea 
pistelor,  răsaduri,  răsaduri  de  plante, răsaduri 
de  hamei,  miceliu  de  ciuperci  (răsaduri), arbori,
arbori  pitici  în  ghiveci  (bonsai),  semințe de 
arbore  de  urushi,  arbori  de  crăciun  naturali
(tăiați), plante de pepinieră, flori, flori tăiate,
flori uscate, flori conservate, plante, plante
uscate, plante proaspete, plante leguminoase,
bulbi (plante), plante naturale, plante agățătoare,
trandafiri (plante), ierburi (plante), plante cu
frunze, ardei iute (plante), plante de apartament,
plante cu flori, plante naturale vii, plante fructifere
vii, butași de plante, plante leguminoase
proaspete, plante în ghiveci, plante comestibile
naturale (neprelucrate), plante uscate pentru
decorare, plante de aloe vera, plante proaspete
în ghiveci, plante vii pentru acvarii, plante
bulbi pentru horticultură, plante și flori naturale,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante
pentru iazuri (vii), plante bulbi de uz agricol,
plante naturale cu microorganisme simbiotice,
reziduri de plante (materiale brute), plante verzi
naturale de uz decorativ, plante aromatice uscate
de uz decorativ.
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───────

(210) M 2020 05391
(151) 31/07/2020
(732) THE COCA-COLA COMPANY ,

ONE COCA-COLA PLAZA, 30313,
ATLANTA GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

GUSTUL ORIGINAL
AL CRĂCIUNULUI

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, incluzând apă
potabilă, apă cu arome, ape minerale și gazoase,
băuturi răcoritoare, băuturi energizante și băuturi
pentru sportivi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe incluzând apă de nucă de cocos ca
băutură și alte băuturi nealcoolice, incluzând
siropuri, concentrate, prafuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

───────

35. Publicitate, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații  în  scopuri  publicitare  și  de 
vânzare,  servicii  de comenzi  online 
computerizate, realizare detârguri și expoziții cu
scop publicitar  şi  comercial  virtuale sau online,
furnizarea  unui  catalog  online cu  informații 
comerciale pe internet.
44. Aranjamentul florilor, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole,  horticultură,  grădinărit  și  amenajare 
peisagistică,  proiectare  (design)  de grădini, 
servicii  pentru  îngrijirea  grădinilor, plantarea 
unei  grădini  cu  copaci,  servicii  de
amenajare a grădinilor, amenajare peisagistică 
de grădini pentru terți, servicii de consiliere cu 
privire la proiectarea de grădini, cultivare de 
plante, îngrijirea  plantelor  de  ghiveci, 
consultanțăreferitoare la cultivarea plantelor, 
servicii  de îngrijire  de  plante  (servicii  de 
horticultură), plantare de specii de floră,
grădinărit peisagistic, consultanță în grădinărit,
servicii de grădinărit, design de grădină și
peisagistic,  furnizare  de  informații  despre 
grădinărit,  servicii  de  pepiniere,  servicii de 
pepinierist,  servicii  de  pepiniere  pomicole, 
servicii  prestate  de  pepinieriști, închiriere  de 
flori.

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, 
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,ET. 3, 
BIROU 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

SIGURANȚĂ AUTO COPII
Săptămâna SIGURANȚEI
AUTO a Micului Pasager!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.05.06; 12.01.10

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

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

───────

(210) M 2020 05393
(151) 31/07/2020
(732) CRISTIAN PUȘCAȘU,

(540)

CRAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.05

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

12. Vehicule de transport marfă, vehicule pentru
transportul animalelor, vehicule terestre și
mijloace de transport, vehicule și mijloace
de transport, peridocuri pentru ambarcațiuni,
remorci, remorci de transportat gunoiul, remorci
pentru transport, remorci pentru transport
de biciclete, remorci pentru transportarea
încărcăturilor, remorci pentru transportul de
carturi, remorci pentru transportul de utilaje,
remorci pentru transportul de vite, remorci
pentru transportul în vrac, remorci pentru
vehiculele terestre, rulote de camping, rulote
de camping (vehicule recreative), semiremorci,
vehicule de camping, vehicule de transportare
a încărcăturilor, vehicule dotate cu facilități de
locuit, vehicule frigorifice, vehicule industriale,
vehicule pentru transportul rutier, vehicule pick-
up, vehicule remorcate, vehicule sportiv-utilitare,
vehicule terestre, vehicule utilitare, vehiculele
terestre.

───────

(210) M 2020 05392
(151) 31/07/2020
(732) ALICE MIHAELA MITU, 

STR. SANDU ALDEA NR. 13, 
PARTER, AP. 2, SECTOR 1, 
BUCURESTI,  012216, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, 
BD.UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, 
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFBF00), negru (HEX #000000)

STRADA AVIATORILOR 
BL. 52, SC. 1, ET. 0, AP.1, 
JUD.HUNEDOARA, PETROȘANI,
332111, HUNEDOARA, ROMANIA
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(540)

CARNSAN PROD
FILIPESTII DE PADURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
03.04.18; 03.04.25; 25.01.05; 25.01.06

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

29. Carne și produse din carne.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a cărnii și
produselor din carne (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshoping.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.12;
02.09.01

clase:
44. Analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, asistență medicală
de urgență, consultanţă și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistare medicală (screening), depistare
medicală (screening) referitoare la cord,
diagnosticarea bolilor, efectuarea examenelor
medicale, emiterea de rapoarte medicale,
examinarea medicală a persoanelor, furnizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de informații
despre servicii de asistenţă medicală, furnizare
de informații despre servicii medicale, furnizare
de informații și noutăți în domeniul medicinei,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, imagistică cu raze x de uz medical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
asistență medicală, planificare de tratamente
medicale, recoltarea și conservarea sângelui
uman, realizare de analize medicale pentru
factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
analize de sânge, îngrijire medicală, întocmire
de rapoarte referitoare la aspecte medicale,

(210) M 2020 05394
(151) 31/07/2020
(732) CARNSAN PROD SRL, 

FILIPEȘTII DE PĂDURE, NR. 19E, 
JUD. PRAHOVA, FILIPESTII DE
PADURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu, crem, 
albastru,gri, alb, negru, roz

(210) M 2020 05396
(151) 04/08/2020
(732) GHEORGHE CIUCA, 

MARIN SORESCU NR. 9, 
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR.GRIVIŢA, NR. 37E, 
JUDEŢUL ILFOV,OTOPENI, 
075100, ILFOV, ROMANIA

PREVENT CLINICA

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale pentru
boli cardiovasculare, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de consultanţă
tehnică referitoare la sănătatea medicală,
servicii de consiliere medicală, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală la
domiciliu, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de consultanță în
domeniul chirurgiei, servicii de control medical
fizic, servicii de diagnostic chirurgical, servicii
de evaluare medicală, servicii de examinări
medicale, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de tratament chirurgical,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratament
medical, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii furnizate de
spitale private, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale pentru
tratamentul afecțiunilor corpului omenesc,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii prestate de medici, servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, teste vasculare,
furnizare de informații online despre prevenirea
bolilor cardiovasculare și a atacurilor de cord.

───────

(210) M 2020 05397
(151) 31/07/2020
(732) PROFESSIONAL SUPPLIER

(540)

FOREVERNAILS
PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Unghii false, lac de unghii, ojă de unghii,
decalcomanii pentru unghii, vârfuri pentru
unghii, intăritor pentru unghii, gel pentru
unghii, balsamuri pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, bază
pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
hârtie pentru unghii abrazivă, primer pentru
unghii (cosmetice), lipici pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru întărirea unghiilor,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, produse pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, preparate pentru

SRL, 
STR. INULUI NR. 14B,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
SAT TOPRAISAR, 
COMUNATOPRAISAR, 
CONSTANȚA,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, 
STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4, 
BUCURESTI, ROMANIA
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repararea unghiilor, lac de unghii de uz
cosmetic, preparate pentru îndepărtarea gelului
de unghii, strat superior pentru lac de unghii,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), unghii false pentru degetele de la
picioare, produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, produse pentru îndepărtarea lacului de
pe unghii (produse cosmetice).
8. Clești de unghii, pile pentru unghii, pile
de unghii (ustensile de mână), clești pentru
unghii, pile electrice de unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), pile de
unghii electrice sau neelectrice, pile alimentate
cu baterii pentru unghii de animale, capete cu
role pentru pile electronice de unghii, truse de
manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură (electrice), truse de pedichiură,
instrumentar de pedichiură, truse de pedichiură
electrice, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ustensile pentru manechiură și
pedichiură.
11. Lămpi de unghii.
21. Perii pentru unghii, separatoare din spumă
pentru degetele de la picioare, folosite la
pedichiură.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, furnizare de informaţii comerciale
privind produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale.
44. Servicii de îngrijire a unghiilor, servicii de
manichiură și de pedichiură.

───────

(210) M 2020 05399
(151) 01/08/2020
(732) DIGITAL GARDEN GLOBAL

(540)

Micul Aprozar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicaţii software pentru web descărcabile,
aplicaţii software pentru telefoane mobile
descărcabile, aplicaţii software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software de
calculator descărcabil, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informaţiilor.

42. Actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, exploatare
de date, dezvoltare software, programare
şi implementare, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, proiectare, creare şi
programare de pagini web, dezvoltare de soluţii
de aplicaţii software de calculator, furnizare de
motoare de căutare în internet.

───────

NETWORK SRL, 
STR. TRISTANTZARA 17, AP. 3, 
JUDEȚUL TIMIȘ,TIMIȘOARA, 
300292, TIMIȘ,ROMANIA

35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, actualizarea informaţiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse şi servicii ale
terţilor, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activităţi
de marketing, afişaj (publicitate), afişare de
anunţuri publicitare pentru pentru terţi, agenţii
de publicitate, anunţuri clasificate, campanii de
marketing, marketing promoţional, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, dezvoltare de campanii
promoţionale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terţi,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, administrarea afacerilor în domeniul
transportului şi livrărilor, servicii de comenzi
online computerizate, închiriere de
spațiu publicitar online.
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(210) M 2020 05400
(151) 02/08/2020
(732) LUCY DAN COM SRL, SAT

DOLJESTI, JUDEȚUL NEAMȚ,
COMUNA DOLJESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Bella Lucia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

YUGSTER

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05402
(151) 03/08/2020
(732) VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ -

SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI,
STR. RUDULUI NR. 152, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

LE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire.
45. Servicii juridice.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 
STR. L.PATRASCANU NR. 2, 
JUDEȚULBACĂU, BACĂU, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 05401
(151) 03/08/2020
(732) ION CRISTIAN PANDEL, 

STR. DR. PALEOLOGU NR. 4, 
ET. 1, AP. 5,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(540)

AG MOVEMENT

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 14.03.13; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

39. Transport rutier de călători, închiriere de
mijloace de transport rutier, transport rutier de
mărfuri.

───────

(540)

AG CHARGE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice.

───────

(540)

elec

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aplicație software pentru servicii de ride-
sharing și ride-hailing prin internet, descărcabilă.

───────

(210) M 2020 05403
(151) 03/08/2020
(732) AGN MOVEMENT SRL, 

STR. FABRICA DE CĂRĂMIDĂ 1A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013471,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#30b34b), albastru
(HEX=#3462af), negru (HEX=#020307)

(210) M 2020 05405
(151) 03/08/2020
(732) AG CHARGE SRL, 

STR. FABRICA DE CĂRĂMIDĂ 1A, 
CASA 28,TIP III, CAMERA 2, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 05406
(151) 03/08/2020
(732) AG CHARGE SRL, 

STR. FABRICA DE CĂRĂMIDĂ 1A, 
CASA 28,TIP III, CAMERA 2, 
SECTOR 1,  BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(540)

(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.13

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

9. Aplicație software pentru servicii de livrări prin
internet, descărcabilă.

───────

(540)

JUST estudio di belezza

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18

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

44. Servicii oferite de un salon de înfrumuseţare.
───────

(210) M 2020 05409
(151) 03/08/2020
(732) MIRAMAX IMPORT EXPORT SRL,

STR. ION NEGOITESCU, NR. 9
D, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400418, CLUJ, ROMANIA

(540)

Miramax

(210) M 2020 05407
(151) 03/08/2020
(732) AG CHARGE SRL, 

STR. FABRICA DE CĂRĂMIDĂ 1A, 
CASA 28,TIP III, CAMERA 2, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

the box e-delivery

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#79ee0C), negru
(HEX=#160900), alb

(210) M 2020 05408
(151) 03/08/2020
(732) RAMON VALENTIN HURJUI, 

STR. AMURGULUI NR. 28, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
IONUT SORIN CONSTANTIN, 
STR.SAVINESTI NR. 5, BL A, 
ET. 1, AP.61, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 
STR. L.PATRASCANU NR. 2, 
JUDEȚUL BACĂU, BACĂU, 
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(540)

MIEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Lavete pentru ochelari, soluţii pentru şters şi
curăţat lentilele de ochelari.
9. Ochelari şi lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari.

───────

(210) M 2020 05412
(151) 03/08/2020
(732) ALMAROX DISTRIBUTION

(540)
dks support

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier și paturi pentru
scopuri medicale, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți pentru camerele de operare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, suporturi pentru genunchi, aparate
de masaj, aparate de antrenament cu greutăți
adaptate pentru uz medical, aparate de
antrenare a mâinilor, de uz terapeutic, benzi de
kinesiologie, benzi pentru acupresură, centuri
medicale electrice, articole pentru exerciții
fizice pentru antrenament ( de uz medical),
aparate pentru tonifierea terapeutică a corpului,
greutăți pentru exerciții fizice (adaptate pentru
uz medical), echipamente și aparate pentru
exerciții de reabilitare medicală, echipament
de fizioterapie și de recuperare, articole de
îmbrăcăminte de compresie, articole ortopedice,
articole vestimentare terapeutice pentru oameni,
atele pentru degete, bandaje pentru articulații,
bandaje tubulare (de susținere), bandaje
tubulare elastice pentru susținerea articulațiilor,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje ortopedice,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje
ghipsate, bandaje elastice folosite în chirurgie
pentru susținere, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice, bandaje din gips pentru
uz ortopedic, bandaje de susținere pentru
articulații, bandaje de susținere, bandaje (de
susținere) pentru articulații anatomice, brățări

(591) Culori revendicate: gri închis (Pantone
Neutal Black U), gri deschis, vişiniu
(Pantone 7622C, 704C), bej (Pantone
4715C, Pantone 704C)

(210) M 2020 05410
(151) 03/08/2020
(732) SPOT DISTRIB SRL, 

STR. MARASESTI NR. 44, 
JUDEŢULGIURGIU, 
BOLENTIN DEAL, GIURGIU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 
STR. L.PATRASCANU NR. 2, 
JUDEȚUL  BACĂU, BACĂU,  
ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., 
STR. PICTOR ION  NEGULICI, 
NR. 12 - 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SRL, 
SOS. MIHAI BRAVU, NR.288, 
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
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pentru fixarea articulațiilor, bandaje tubulare
elastice pentru susținerea membrelor, branțuri
moi (ortopedice), ciorapi de compresie, centuri
pentru uz ortopedic, centuri medicale, colanți
compresivi, ciorapi ortopedici, ciorapi medicali,
dispozitive ortopedice, corsete de uz medical,
corsete abdominale pentru scopuri medicale,
măști medicale, manșoane de compresie pentru
membrele corpului, de uz atletic, manșoane de
compresie pentru membrele corpului, orteze,
orteze de cot de uz medical, orteze de genunchi
de uz medical, orteze de gleznă de uz medical,
orteze medicale, orteze pentru corectarea
degetelor de la picioare, orteze pentru picior,
orteze pentru susținerea în poziția corectă a
unei părți mobile a corpului, orteze suport
pentru degetele de la picioare, pantofi ortopedici,
perne ortopedice, suporturi ortopedice, suporturi
de compresie ortopedice, proteze pentru picior
(atele), protecții de genunchi sub formă de
suporturi (altele decât articole sportive), orteze
pentru încheietura mâinii, de uz medical.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, apărătoare
de tibie pentru uz sportiv, apărătoare pentru
picioare (apărătoare pentru crichet), apărătoare
pentru picioare pentru uz atletic, apărători de
tibie de uz sportiv, apărători de genunchi (articole
de sport), apărători de cot (articole de sport),
articole de sport, articole de gimnastică și de
sport, bandaje de mâini pentru uz sportiv, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
benzi pentru exerciții fizice, benzi elastice pentru
yoga, chingi pentru bodyboard-uri (articole
de sport), cotiere pentru cicliști, echipamente
pentru sport, greutăți de încheietură pentru
exerciții, genunchiere pentru atleți, haltere,
mănuși confecționate special pentru sport,
mănuși (accesorii de joc), manșete de protecție
pentru încheietura mâinii pentru skateboard,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru cicliști, mănuși de baseball, mănuși
de biliard, mănuși de box, mănuși de fotbal,
mănuși de golf, mănuși de handbal, mănuși
de hochei, mănuși de protecție (mănuși pentru
tir cu arcul), mănuși de protecție kote (articole
de sport), mănuși de protecție pentru jocuri
cu crosă sau bâtă, mănuși pentru ridicarea
de greutăți, protecții de brațe (articole de
sport), protecții inghinale pentru sportivi (articole
sportive), protecții de umeri pentru sport, protecții
de încheieturi pentru atletism, protecții de piept
pentru sport, protecții de mâini pentru sport,

protecții pentru gât folosite în sport, protectoare
talie pentru atletism, protectoare palme pentru
atletism, protectoare abdomen pentru atletism,
protecții utilizate în activități sportive.

───────

(540)

EXIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.25

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

35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse, în special a urmatoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, skateboard-uri electrice,
accesorii gopro, accesorii camere video de
acțiune, drone și accesorii, accesorii telefoane
mobile (cu excepția transportului), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ online cu
amănuntul.
36. Investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, sponsorizare financiară.

───────

(210) M 2020 05414
(151) 03/08/2020
(732) INDECENT SRL, 

ALEEA ILIA  NR. 3, BL. 56, 
SCARA 2, ET. 6,AP. 89, 
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
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(540)

SKYLAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.07.25

clase:
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilități pentru camping, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea sălilor
de ședințe, servicii de motel, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de case de
vacanță.

───────

(540)

DELISH FESTIVAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05419
(151) 03/08/2020
(732) VIRGIL GEORGE PETRACHE,

STR. MILITARI NR. 1, BL. 12D,
SC. 2, AP. 20, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

(210) M 2020 05415
(151) 03/08/2020
(732) INDECENT SRL, 

ALEEA ILIA NR. 3, BL. 56, 
SCARA 2, ET. 6,AP. 89, 
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(210) M 2020 05418
(151) 03/08/2020
(732) IC CONSULTING SRL, 

STR.CALARASILOR 1D, 
POARTAVIENEZA, 
CARTIER GRUIA, JUD.CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,  ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJUL 1,BIROU 1.02, 
SECTORUL 5, 050726 BUCUREȘTI, 
ROMANIA

FIT 2 LIFE Revoluția
ta culinară
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.08; 02.01.23; 02.03.08;
02.03.23; 29.01.13

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu suplimente
alimentare si preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
dietetice pentru consumul uman, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suplimente dietetice pentru consumul uman,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu suplimente dietetice
pentru consumul uman, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fibre dietetice care
ajută digestia, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fibre dietetice care ajută
digestia, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu fibre dietetice
care ajută digestia, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie.
41. Cursuri de nutriție (nemedicale), organizare
de cursuri de nutriție, servicii educative în
domeniul nutriției, servicii de educație în materie
de nutriție, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, furnizare de cursuri de
instruire online, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentație, cursuri pentru
îngrijirea corporală (instruire), organizare de
cursuri despre controlul greutății corporale,
organizare de cursuri despre scăderea greutății
corporale.
43. Servicii de catering, servicii de consultanță
cu privire la alimente, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, asigurarea de hrană și băuturi.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, consultanță legată de nutriție, furnizare

de informații referitoare la nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
servicii de orientare dietetică și nutrițională,
furnizare de informații nutriționale despre
alimente, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate de
uz medical, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 02.01.13; 02.01.23;
23.01.01; 29.01.15

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

35. Servicii de comerț cu material lemnos.
39. Transport, ambalare și depozitare a
bunurilor.

───────

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

(210) M 2020 05420
(151) 03/08/2020
(732) LUCIAN POPA, 

SOS. COLENTINA NR. 62A,
BL. 113, SC. A, ET. 9,  AP.67, 
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

CARU' CU LEMNE DEPOZIT

(591) Culori revendicate: negru, alb, verde,
portocaliu, gri
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#21186, NY 10128, NEW YORK,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII
BENJAMIN DAVID EARLEY, 1732
1ST AVE #21186, NY 10128, NEW
YORK, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET INDIVIDUAL RALUCA
DUŢESCU, STR. MATEI VOIEVOD
NR. 21, SC. B, ET. 4, AP. 21, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HOLT Helping Others
Live and Travel!

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 29.01.11

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2020 05422
(151) 03/08/2020
(732) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O.

BOX 60 , BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)

CARTALA

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide și erbicide.
───────

(210) M 2020 05424
(151) 03/08/2020
(732) MAGNAPHARM MARKETING

& SALES ROMANIA SRL, STR.
AVIATOR POPIȘTEANU NR.
54A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ, NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

oftalmocare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 24.13.01; 29.01.13

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

5. Preparate medicale, preparate pentru scopuri
medicale, adjuvanți în scopuri medicale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea
la un loc în folosul terților, a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri prin
intermediul site-urilor web, promovare în mediul
online, furnizare de informații comerciale prin
intermediul unui site web.
42. Servicii informatice referitoare la protecția
programelor, gestionare site-uri web și rețele de
socializare, gestionare pagini web și rețele de
socializare, gestionare platforme web și rețele
de socializare, servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea.

───────

(210) M 2020 05421

1732 1ST AVE
(151) 14/08/2020
(732) IOANA HOLT, 

(591) Culori revendicate: verde ( Hex
#222f23)

(591) Culori revendicate: albastru, negru (Hex
#1c1c1c), alb (Hex #ffffff)
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(210) M 2020 05425
(151) 03/08/2020
(732) A&B TRADE CO SRL, STR.

COZIA NR. 59, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP.7, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

RAIL CARGO

(531) Clasificare Viena:
18.01.12; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

clase:
39. Depozitarea mărfurilor, servicii de
consultanță în materie de depozitare, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, logistică de transport, servicii de
depozitare, transport și depozitare, închirierea
de spații pentru depozitare, servicii de
depozitare de produse, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, organizarea
transportului, servicii de transport, organizarea
transportului combustibililor, transport terestru
de pasageri, servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului, servicii de parcare,
închirierea de locuri de parcare, rezervare de
locuri de parcare, servicii de garaje pentru
parcare, parcare și depozitare de vehicule,
punere la dispoziție de spații de parcare pentru
mașini, remorcare, remorcare de autovehicule,
salvare, recuperare și remorcare (transport),
remorcarea de urgență a automobilelor, servicii
de asistență rutieră (transport).
42. Dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business.

───────

(210) M 2020 05428
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

1967 bambi FOODS bonino

(531) Clasificare Viena:
25.01.09; 27.05.02; 29.01.12

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

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

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

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, 
DJUREDJAKOVICA BB, 
POZAREVAC,12000, SERBIA
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(210) M 2020 05429
(151) 03/08/2020
(732) QBIKNEF SRL, STR. IANCU DE

HUNEDOARA NR. 71, COMUNA
VIZIRU, JUDEŢUL BRĂILA, SAT
VIZIRU, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

europiesa.ro

(531) Clasificare Viena:
18.01.23; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

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

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare
la piese auto pentru autoturisme, distribuire
de materiale publicitare, și anume: pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
pentru piese auto pentru autoturisme, servicii
de publicitate, marketing şi promovare de
piese auto pentru autoturisme, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
în legătură cu piese auto pentru autoturisme,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul şi ridicata în legătură cu piese
auto pentru autoturisme, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
şi ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre piese auto pentru
autoturisme, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la piese auto pentru autoturisme,

organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de piese auto
pentru autoturisme, (cu excepţia transportului
lor) permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 05430
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

1967 bambi FOODS
My Wellness

(531) Clasificare Viena:
25.01.09; 27.05.01; 29.01.14

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

30. Biscuiți, torturi, napolitane.

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
galben

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

262

(210) M 2020 05431
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

BISKEY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 05432
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

WELLNEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 05433
(151) 03/08/2020
(732) S.C. LE BAZAR

(540)

Le Bazar Food & Beverage

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.04.05;
05.03.13; 05.03.14

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

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac,
DJUREDJAKOVICA BB, 
POZAREVAC,12000, SERBIA

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, 
DJUREDJAKOVICA BB, 
POZAREVAC,12000, SERBIA

FOOD&BEVERAGE
DISTRIBUTION S.R.L., 
STR. DR. IACOB FELIX NR. 87, 
FELIXOFFICE BUILDING, ET. 4, 
BIROUL4, SECȚIUNEA 4.4.3, 
SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05434
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

ICONIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Chips-uri de cartofi, legume uscate, arahide,
preparate, chips-uri din fructe, fulgi de cartofi,
semințe de floarea soarelui, preparate, semințe,
preparate, chipsuri de cartofi cu conținut redus
de grăsime, fructe uscate cu coaja lemnoasă
aromate, creme tartinabile pe bază de alune.
30. Torturi, biscuiți, vafe, gofre, cafea, gumă de
mestecat, bomboane de ciocolată, floricele de
porumb, înghețată, cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutură), drajeuri romboidale (cofetărie),
praline, sosuri (condimente), băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, ciocolată
de băut, taco, tortillas, ceai (iced tea), alune
trase în ciocolată, lipie pe bază de cartofi,
dropsuri mentolate destinate utilizării pentru
împrospătarea respirației, gumă de mestecat
pentru împrospătarea respirației.

───────

(210) M 2020 05435
(151) 03/08/2020
(732) S.C. FIRST MAMAIA RESIDENCE

(540)

WIDA MAMAIA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
25.01.25

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
36. Servicii imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare.

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, 
DJUREDJAKOVICA BB, 
POZAREVAC,12000, SERBIA

S.R.L., 
ȘOS. KISELEFF P.
DIMITRIEVICI NR. 16, PARTER,
CAMERA 1, SECOTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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37. Servicii de construcții, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale.
41. Organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant.

───────

(540)

SALE STORY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.17.25

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

25. Bandane, baticuri, bentițe de protecție
pentru urechi, bermude, blugi, bluze, bluze
cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport,
bluze și șorturi pentru sport, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși,
căciuli tip cagulă, cardigane, centuri din
piele sintetică (îmbrăcăminte), chiloți, ciorapi,
colanți, confecții, costume, costume de baie
pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), halate, helănci, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, jachete, îmbrăcăminte
pentru fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști pentru
ochi (de somn), paltoane, pantaloni cargo,
pantaloni de corp, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni foarte scurți, pantaloni largi,
pantaloni scurți, papioane, pijamale, pulovere,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
short bărbătesc de baie, slipuri de baie, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șosete,
șosete antiderapante, șosete antiperspirante,
șosete pentru bărbați, șosete pentru sport,
șosete și ciorapi, topuri (articole vestimentare),

(210) M 2020 05439
(151) 03/08/2020
(732) SC IMAGIENT AGENCY SRL, 

STR. PICTOR NICOLAE 
GRIGORESCU  NR. 26, 
BL. C3, PARTER, AP. 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900636, ROMANIA

(210) M 2020 05440
(151) 05/08/2020
(732) MITZUU MEDIA SRL,

 STR. AVRIG NR. 24, BL. P19, 
SC. A, ET. 1,AP. 6, SECTOR 2, 
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR.GRIVIŢA, NR. 37E, 
JUDEŢUL ILFOV,OTOPENI, 
075100, ILFOV, ROMANIA
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pantaloni de trening, treninguri (pentru sport),
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri tip polo, bentițe pentru cap, berete, băști,
căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci cu cozoroc,
turbane, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport.

───────

(540)

memorace
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.13; 03.02.01

clase:
28. Jocuri, jucării.

───────

(540)

MEMORACE

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata și servicii de vânzare online 
în  legătură  cu:  bandane,  baticuri,  bentițe de 
protecție  pentru  urechi,  bermude,  blugi,  bluze,
bluze cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport, bluze
și  șorturi  pentru  sport,  boxeri pentru  băieți 
(lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși, căciuli 
tip cagulă,  cardigane, centuri din piele sintetică,
chiloți,  ciorapi,  colanți,  confecții,  costume,
costume  de  baie  pentru  bărbați,  costume  de 
baie  pentru  femei, fulare  (îmbrăcăminte), 
eșarfe,  geci,  glugi (îmbrăcăminte),  haine  de 
stradă  pentru  băieți, haine  de  stradă  pentru 
bărbați,  haine  de  stradă  pentru  copii,  haine  de 
stradă pentru femei,haine de stradă pentru fete,
haine din denim (jachete, pardesie), halate,
helănci, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, jachete, îmbrăcăminte pentru fete, jachete
(îmbrăcăminte), maiouri, mănuși (articole de 
îmbrăcăminte), măști  pentru  ochi,  paltoane, 
pantaloni cargo, pantaloni de corp, pantaloni 
de sport,pantaloni de trening, pantaloni foarte
scurți, pantaloni largi, pantaloni scurți, papioane,
pijamale,  pulovere,  pulovere  cu  glugă, 
pulovere  cu  guler  pe  gât,  shortbărbătesc de 
baie,  slipuri  de  baie,  șorturi,  șorturi de  baie, 
șorturi  pentru  sport,  șosete,  șosete
antiderapante,  șosete  antiperspirante,  șosete 
pentru bărbați,  șosete pentru sport,  șosete și 
ciorapi,  topuri  (articole  vestimentare), 
pantaloni  de   trening,  treninguri (pentru sport),
tricouri,  tricouri cu mânecă scurtă, tricoturi
(îmbrăcăminte),  tricouri  imprimate,  tricouri 
pentru fotbal,  tricouri  polo, tricouri sportive fără 
mâneci,  tricouri  tip  polo,  bentițe  pentru  cap, 
berete,  băști,  căciuli  cu ciucuri,  căciuli  cu  nod, 
fesuri, șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci 
cu cozoroc, turbane, șepci sportive, șepci și 
căciuli pentrusport.

(210) M 2020 05441
(151) 03/08/2020
(732) LUDICUS GAMES SRL, 

STR.1 DECEMBRIE 1918 NR. 7,
CLADIREA CLUB SPORTIV
FIT. FEEL, CAM. 1, ET. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

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

(210) M 2020 05442
(151) 03/08/2020
(732) LUDICUS GAMES SRL, .

STR. 1 DECEMBRIE 1918  NR. 7,
CLADIREA CLUB SPORTIV
FIT. FEEL, CAM. 1, ET. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării.
───────

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)

VINOLAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, soluţii de degresare, degresanţi, alţii
decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
astringente pentru scopuri cosmetice, preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,

substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, baze pentru
parfumuri, serveţele impregnate cu preparate
de curăţare, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de
pansat, dezinfectanţi, alcool pentru scopuri
farmaceutice, alcool medicinal, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, şerveţele dezinfectante,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
geluri dezinfectante, săpun dezinfectant, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, astringenţi pentru scopuri
medicale, biocide, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
tratarea bolilor care afectează viţa de vie.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor precum:
preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, soluţii de degresare, degresanţi, alţii
decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
astringente pentru scopuri cosmetice, preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, baze pentru
parfumuri, serveţele impregnate cu preparate
de curăţare, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, alcool pentru scopuri
farmaceutice, alcool medicinal, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, şerveţele dezinfectante,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
geluri dezinfectante, săpun dezinfectant, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, astringenţi pentru scopuri
medicale, biocide, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
tratarea bolilor care afectează viţa de vie
(cu excepţia transportului) pentru a permite
clienţilor să le vada şi să le achiziţioneze
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,

(210) M 2020 05443
(151) 03/08/2020
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, 

STR.ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, 
ET.1, AP. 1, JUDEŢUL 
CONSTANŢA,  CONSTANŢA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 14-0340 TPG Acid Lime),
verde închis (Pantone 7737 XGC), gri
(Pantone 2178 CP)
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organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.

───────

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FEEDIUM
(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, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
alimentare dietetice de uz medical, suplimente
alimentare lichide, de uz medical, 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 şi 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.

───────

(210) M 2020 05446
(151) 04/08/2020
(732) SC REGINA OVERSEAS COM

(540)

DEKORAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.13.25

clase:
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(210) M 2020 05447
(151) 04/08/2020
(732) SC REGINA OVERSEAS COM

SRL, ALEEA ARGEDAVA NR.
66, ET. 4, AP. 19, CAMERA NR.
2 DE 27.10 MP, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(210) M 2020 05444
(151) 03/08/2020
(732) MEDICINAS SRL,

STR. RODIEI NR. 37, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

SRL, 
ALEEA ARGEDAVA NR.66, ET. 4, 
AP. 19, CAMERA NR.2 DE 27.10 
MP, SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

Mirella
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.12

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

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(210) M 2020 05448
(151) 04/08/2020
(732) SC REGINA OVERSEAS COM

(540)

Florista

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(540)

Raiffeisen Smart
Mobile Business

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
cât şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(540)

Raiffeisen Smart Mobile BIZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
cât şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, galben, 
verde,albastru, ciclam

SRL, 
ALEEA ARGEDAVA NR.66, 
ET. 4, AP. 19, CAMERA NR.2 DE 
27.10 MP, SECTOR 2,  
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, mov, verde,
galben

(210) M 2020 05449
(151) 04/08/2020
(732) RAIFFEISEN BANK SA, 

CALEA FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.2-7, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2020 05450
(151) 04/08/2020
(732) RAIFFEISEN BANK SA,

CALEA FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.2-7, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 05451
(151) 04/08/2020
(732) S.C. WESTHOUSE GROUP

(540)

LAKESIDE
RESIDENCE OVIDIU

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(540)
LE QUAI

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

(540)

Suveranul Mare Comandor

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.05

clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu, giuvaergie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

S.R.L.,
 STR. CUZA VODĂ NR. 54, 
ET. P, AP. 7, JUDEŢCONSTANŢA, 
CONSTANŢA,900682, ROMANIA

(210) M 2020 05452
(151) 04/08/2020
(732) ADRIAN CREŢ, 

STR. PLUTO NR. 34, 
JUDEŢ TIMIŞ, 
COMUNA.DUMBRAVITA, 
SAT DUMBRAVITA,  ROMANIA

───────

(210) M 2020 05453
(151) 04/08/2020
(732) NISTOR STELIAN, 

STR. SĂGEŢII NR. 8, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

NEXT ONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.01; 24.17.05;
24.17.07; 24.17.25

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

35. Publicitate, servicii de vânzare de produse IT
şi comunicaţii, precum şi accesorii ale acestora.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnlogice, precum şi
grafică, cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, servicii de analiză, cercetare industrială
şi design, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software, consultanţă
în crearea de produse şi accesorii la cerere şi/
sau la comandă în domeniul IT, în domeniul
comunicaţiilor şi telefoniei.

───────

(540)

NEXT PROVIDER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.01; 24.17.05;
24.17.07; 24.17.25

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

35. Publicitate, servicii de vânzare de produse IT
şi comunicaţii, precum şi accesorii ale acestora.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
grafică, cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, servicii de analiză, cercetare industrială
şi design, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software, consultanţă
în crearea de produse şi accesorii la cerere şi/
sau la comanda în domeniul IT, în domeniul
comunicaţiilor şi telefoniei.

───────

(540)

EVO-MZC

(210) M 2020 05455
(151) 04/08/2020
(732) CONSTANȚA ILIE, 

(210) M 2020 05456
(151) 04/08/2020
(732) CONSTANȚA ILIE, 

SAT CRIVINA, NR. 232, JUD. 
PRAHOVA, COM.GORGOTA, 
107276, PRAHOVA,  ROMANIA

SAT CRIVINA, NR. 232, 
JUD. PRAHOVA, COM.GORGOTA, 
107276, PRAHOVA,  ROMANIA

(210) M 2020 05457
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA,

 ROMANIA

CALEA TURZII NR. 178K, ET. 1, 
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, ET. 1, 
AP. 7,  JUD.TIMIS, TIMISOARA, 
TIMIȘ,  ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar
de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de
ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.

───────

(210) M 2020 05458
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA, CALEA TURZII

(540)
EVO-MZT

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

19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar

de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de
ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.

───────

(210) M 2020 05459
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA, CALEA TURZII

(540)

EVO-TMT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

NR. 178K, ET. 1, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, AP. 7, 
JUD. TIMIŞ,300629 TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

NR. 178K, ET. 1, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD.
 TIMIŞ,300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, 
ROMANIA

19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar
de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de
ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.
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(210) M 2020 05460
(151) 04/08/2020
(732) AVESTIS INTERNATIONAL SRL,

STR. VIITORULUI NR. 110, ET. 4,
AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CAFENEAUA JURIDICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice.

───────

(540)

origins COFFEE & DRINKS

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 05.01.16; 27.05.02; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

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

───────

(540)

HF HaiFor LIMOUSINE

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.02

clase:
35. Publicitate, marketing, administrarea
afacerilor.
39. Transportul cu maşina, transportul de
pasageri, transport.

───────

(210) M 2020 05461
(151) 04/08/2020
(732) BISTRO ARABICA S.R.L., 

STR. TRANSILVANIEI NR. 9, 
BL. AN8,AP. 2, JUD. BIHOR, 
ORADEA,BIHOR, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 580C), negru (Pantone 6C)

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

(210) M 2020 05462
(151) 04/08/2020
(732) MIRCEA-MIHAI CHIFOR, 

STR. LUNII NR. 14, BL. L 13, 
AP. 4, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 
STR. MIHAILVELICIU NR. 21, AP. 1, 
JUDEŢULCLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
400432, CLUJ,ROMANIA
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(210) M 2020 05463
(151) 04/08/2020
(732) SC AGROLAND BUSINESS

(740) CABINET ''CECIU GABRIELA''
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU NR. 6,
AP. 110, JUD. TIMIS, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

agroland MEGA
(531) Clasificare Viena:

03.07.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.15;
26.04.18; 29.01.13

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

clase:
35. Asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative, promovarea vânzărilor
pentru terţi, servicii de machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte şi accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
de covoare, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu căni şi pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, 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 furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente veterinare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aşternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curăţare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de şelărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultura, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu

SYSTEM SA, 
STR. GĂRII NR. 14,JUDEȚUL 
TIMIȘ, TIMIȘOARA,300167, TIMIȘ, 
ROMANIA
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amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice şi
de înfrumuseţare, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de publicitate,
marketing şi promovare.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor, parcare
de vehicule, consultanţă în domeniul serviciilor
de transport, oferită de call centeruri şi de
hotline-uri, furnizare de informaţii despre livrarea
de documente, scrisori şi pachete, transport şi
livrare de bunuri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană şi băuturi, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurante
washoku, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de restaurante udon and
soba, pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, şi echipamente pentru servirea de
mâncare şi băutură.

───────

(540)

Bright Skin

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 26.01.03; 26.01.14; 26.01.18;
29.01.04

clase:
44. Servicii medicale: servicii medicale
dermatologice, tratamente dermatologice cu
laser, intervenţii chirurgicale dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor cutanate, estetică
medicală (servicii medicale dedicate pentru
sănătatea şi frumuseţea cutanată), servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, îngrijire
medicală, consiliere farmaceutică, servicii de
igienă şi înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 05465
(151) 04/08/2020
(732) DERMA NAPOCENSIS SRL,

 STR. EDGAR QUINET NR. 24, 
AP. 29, JUDEȚUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3, 
AP. 96,JUD. CLUJ, COMUNA 
FLOREȘTI,  CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.02; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice.

───────

(540)

Minerva Navis

(531) Clasificare Viena:
05.13.01; 27.05.01; 29.01.04

clase:
6.  Construcţii metalice transportabile în
domeniul naval.
37. Servicii de construcţii navale.

───────

(540)

Ferostil ART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(210) M 2020 05466
(151) 04/08/2020
(732) NATURAL VITA PLUS SRL,

B-DUL I.C. BRATIANU NR. 22, 
BL. A2, SC.A, ET. 5, AP. 20, 
JUDEȚUL ARGEȘ,PITEȘTI, 
ARGEȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, 
B-DUL DECEBALNR. 17, BL. S16, 
SC. 2, ET. 3, AP. 30,SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

Crin Farm

(210) M 2020 05468
(151) 21/08/2020
(732) MINERVA NAVIS SRL, 

STR. 1848 NR. 17A, 
CAMERA NR. 1,BL. 9,  SC. C, AP. 5, 
JUDEȚUL TULCEA,TULCEA, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 05469
(151) 04/08/2020
(732) SC FEROSTIL ART SRL, 

STR. BRÂNDUȘELOR NR. 6, 
BL. V70,SC. 2, ET. 3, AP. 27, 
CAM. 2,SECTOR 3, BUCUREȘTI, 
031256,ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, articole de fierărie, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
materiale de construcții și elemente din metal,
statui și obiecte de artă din metale comune,
structuri și construcții metalice transportabile,
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, feronerie.

───────

(540)

COBYUL

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
02.07.01; 02.07.23; 07.01.08; 07.01.24

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

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

───────

(540)

PRANA BIKE
RIDICĂ VIBRAȚIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.01; 26.11.22

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurante, bistro, servicii oferite de baruri
și cafenele, servicii de restaurante fast-food,
servicii de catering.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
1235C), alb (Pantone Opac White),
negru (Pantone Mixing Black)

(210) M 2020 05471
(151)    04/08/2020
(732)    S.C. COBYUL S.R.L.,

S TR. FDC. PĂUN NR. 2, 
JUD. IAȘI, IAȘI, 
ROMANIA

(740) NEAGU C. CATALIN Cabinet
Individual Proprietate Industriala ,
STR. ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,  
700730 , IAȘI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
300C), galben (Pantone 109C)

(210) M 2020 05472
(151) 04/08/2020
(732) EUGENIU BERECHET,

SAT CÂRCIUMĂREȘTI, 
JUD. ARGEȘ,COMUNA LEORDENI, 
117416,  ARGEȘ, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

Ronțăilă Big Brezel

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06

clase:
30. Covrigi.
31. Migdale (fructe), arahide, proaspete,
seminţe de cereale, neprocesate, susan
comestibil, neprocesat, cereale neprocesate.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de administrare
a programelor de fidelizare, motivare şi
recompensare a consumatorilor, consultanță
în managementul afacerilor și organizarea
afacerilor, consultanță în managementul
personalului, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comanda prin poștă, publicitate
radio, publicitate televizată, actualizare de

materiale publicitare, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoționale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comerț şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi en-gros,
servicii de agenții de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi și vânzări online, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele: covrigi, migdale
(fructe), arahide, proaspete, seminţe de cereale,
neprocesate, susan comestibil, neprocesat,
cereale neprocesate.

───────

(210) M 2020 05474
(151) 04/08/2020
(732) TIMO SERV SRL, 

STR. SANDU ALDEA NR. 1, 
JUDEŢUL BRĂILA,BRĂILA, 
BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL, 
STR.PORTULUI NR. 23, 
CENTRULNAVROM RIVER, 
CAM. 302, JUDETUL GALATI, GALATI, 
800025, GALAȚI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, bej, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05475
(151) 04/08/2020
(732) S.C. MMT121GAMING S.R.L.,

STR. NICOLAE TITULESCU NR.
66, JUD. VRANCEA, PANCIU,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

NOMAD

(531) Clasificare Viena:
29.01.07; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.09; 26.11.12; 03.07.24

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

servicii  de agenții de rezervare pentru bilete la
cinematografe, servicii  de informare cu privire 
la bilete  pentru  evenimente  de  divertisment, 
servicii  de informare cu privire la bilete pentru 
evenimentesportive, servicii de informare cu
privire labilete pentru spectacole, servicii de 
informații de  bilete  pentru  sporturile 
electronice, serviciide rezervare de bilete (de
teatru), servicii derezervare de bilete pentru
concerte,  servicii de  rezervare  de  bilete 
pentru concerte și spectacole de teatru, servicii 
de  rezervare  de bilete  pentru  spectacole, 
servicii  de  rezervare de  bilete  pentru  teatru, 
servicii  de  rezervare  de bilete  și  locuri  la 
evenimente  de  divertisment, servicii  de 
înscriere  și  de  rezervare  de  bilete  la
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la spectacole de teatru, servicii de
rezervare la teatru, servicii de rezervare de bilete
pentru evenimente, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), angajarea de personalități
sportive pentru evenimente (servicii de
reprezentanță), ateliere recreative, băi publice
(piscine), servicii de cabarete și discoteci,
servicii de cabaret, centre de divertisment,
cluburi de noapte (divertisment), consultanță
referitoare la planificare de petreceri, consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, coordonare de festivaluri de film,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment, divertisment de tipul
degustărilor de vinuri, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul
spectacolelor cu laser, informații în materie de
divertisment, divertisment de tipul spectacolelor

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de agenții
de bilete (divertisment), agenții de rezervare
de bilete pentru concerte, agenții de rezervări
pentru bilete de teatru, furnizare de servicii
de agenţii de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
rezervare de locuri la concerte, rezervare de
locuri pentru spectacole, rezervare de locuri
pentru spectacole de divertisment, rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente
sportive, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii
ale agențiilor de bilete (divertisment), servicii
ale agențiilor de bilete pentru spectacole
de teatru, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, servicii de agenții de
rezervare de bilete la cinematografe, servicii
de agenții de rezervare de bilete la teatru,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

279

de lumini, divertisment interactiv, divertisment
muzical, divertisment pe internet, divertisment
on-line, divertisment radiofonic, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
expoziții canine, efectuare de expoziții cu
animale, expoziții de animale, expoziții de
animale și dresură de animale, proiecții de
filme cinematografice, fotoreportaje, furnizare
de activități recreative, furnizare de activități
culturale, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri de divertisment, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri culturale, furnizare
de case gonflabile în scopuri recreative,
furnizare de centre de recreere, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri de
jocuri, furnizare de echipamente pentru karaoke,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare
de informații prin intermediul paginilor web
pentru jucători cu privire la scorurile lor la
jocuri, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de instalații de recreere,
furnizare de instalații pentru divertisment,
furnizare de instalații recreative, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format MP3
nedescărcabilă, furnizare de muzică în format
digital de pe internet nedescărcabilă, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de karaoke, furnizare de

săli amenajate pentru activități de recreere,
furnizare de săli de dans, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, furnizare de
servicii recreative acvatice, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de spații pentru dans,
furnizare de spații pentru divertisment, furnizare
de spații pentru jocuri de paintball, furnizare
de spații pentru jucat go, furnizare de spații
pentru jucat shogi, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare de
spații în aer liber pentru jocuri de paintball,
furnizare de tiroliene pentru recreare, furnizare
de zone de recreere sub formă de zone de
joacă pentru animale de companie, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de instalații pentru activități de
recreere în aer liber, furnizarea de instalații
pentru karaoke, furnizarea de instrucțiuni pentru
jocul go, furnizarea de recenzii on-line pentru
cărți, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor cinematografice, servicii
oferite de grădini cu acces public (în scopuri
de recreere), găzduire de ligi de sport
fantezie, găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la videouri, jocuri de noroc, informare
în legătură cu activități culturale, informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
informații referitoare la recreere, informații în
materie de divertisment, informații în materie
de recreere, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
montaj de producții de divertisment lejer,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de carnavaluri, organizare de cluburi de
fani, organizare de competiții, organizare de
concursuri muzicale, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
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pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de expoziții canine, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole de dans, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de turnee de recreere, organizare de
tururi de cățărare, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
prezentare de spectacole de divertisment
în domeniul stilului și modei, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, parcuri de distracție și
tematice, organizarea de târguri cu scop
cultural sau de divertisment, servicii de grădini
zoologice și muzee, organizarea de jocuri
cu participarea publicului, organizarea de
spectacole culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea spectacolelor,
planificare și coordonare de petreceri
(divertisment), planificarea de petreceri,
planificarea de petreceri (divertisment),
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, planificarea de recepții (divertisment),

planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, punere la dispozitie de
echipamente de karaoke, punere la dispoziție de
instalații de cinematografe și de teatre, punere
la dispoziție de săli de divertisment, punerea
la dispoziție de jocuri, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
servicii ale agențiilor de divertisment, servicii ale
centrelor de  divertisment, săli de jocuri, servicii
de  centre  de amuzament  pentru  taberele  de 
vacanță, servicii  de  club  de  cabaret,  servicii 
de  cluburi  (discoteci), servici de  cluburi 
(divertisment sau educație),servicii de cluburi
de  fani,  servicii  de  cluburi de  fani
(divertisment),  servicii  de cluburi  de  noapte 
(divertisment),  servicii  de consultanță  în 
domeniul  divertismentului,  servicii de 
consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment,
servicii de divertisment cu aparate de jocuri
de noroc, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii de divertisment
pe nave de croazieră, servicii de divertisment
interactiv, servicii de divertisment furnizate în
cluburi de noapte, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country club),
servicii de  divertisment  legate  de concursuri,
servicii  de divertisment oferite pentru copii, 
servicii de divertismentpentru copii, servicii de
divertisment în centrede vacanță, servicii de
divertisment  prestate de  formații  muzicale, 
servicii  de  divertisment audio,  servicii  de 
divertisment de tipul organizare de evenimente 
sociale  de  divertisment,  servicii de 
divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de iluminat în
scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
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referitoare la recreere, servicii de jocuri de noroc,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de mixare muzicală,
servicii de planificare de petreceri, servicii de
recepție (divertisment), servicii de recepții pentru
companii (divertisment), servicii de spectacole
în direct, servicii de rezervări pentru activități
de divertisment, servicii de spectacole cu laser,
servicii de spectacole cu laser (divertisment),
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii
în domeniul producției de spectacole, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de cluburile de dans, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), servicii oferite
de sala de karaoke, servicii oferite de sălile
de dans, servicii pentru difuzarea de filme
cinematografice, servicii recreative legate de
drumeții și camping, servicii sportive și de
fitness, servicii specifice parcurilor de aventură
pentru copii, sisteme de joc (divertisment,
educație), spectacole de dans, spectacole cu
animale, spectacole de focuri de artificii, sport
și antrenamente de fitness, studiouri de dans,
tabere de recreere, studiouri cinematografice,
tabere de vară (divertisment și educație).

───────

(210) M 2020 05476
(151) 05/08/2020
(732) S.C. SET-CORPORATION S.R.L.,

STR. TRAIAN TARANU NR. 14,
JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MESO'S AUTHENTIC CREPES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.01;
01.01.10

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

29. Fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște
prelucrate, produse lactate și înlocuitori, uleiuri
și grăsimi, supe și baze de supă, extracte din
carne, carne și produse din carne, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
carne preparată, gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, omlete, mâncăruri preparate pe bază de
carne, salate de legume, salate aperitiv, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
amidon alimentar și produse din acesta,
preparate coapte (produse de patiserie și
cofetărie), drojdie, zahăr, îndulcitori naturali,

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1,  BUCUREȘTI, 011941, 
ROMANIA
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glazuri dulci și umpluturi dulci, produse apicole
de uz alimentar, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte, produse de brutărie,
aperitive (tartine), brioșe, clătite, hot dog
(sandvișuri), pizza, plăcinte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare privind
afacerile, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
servire de alimente și băuturi.

───────

(540)

COFETARIA-CUKRASZDA
MOKKA by Bocskor Éva

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.07

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

30. Prăjituri, torturi, torturi vegane, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, sare,
mirodenii, arome (altele decât uleiurile esențiale)
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, amestecuri de
ciocolată caldă, aperitive (tartine), produse de
cofetărie pe bază de arahide, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, budinci,
budinci de orez, budincă de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,

(210) M 2020 05477
(151) 05/08/2020
(732) S.C. VICUS COM S.R.L., 

SAT CIUCANI NR. 8, JUD. 
HARGHITA,COMUNA SÂNMARTIN,
537281,  HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, 
STR.KOSSUTH LAJOS NR. 28, 
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA, 
MIERCUREACIUC, 530112, 
HARGHITA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 4625
C, Pantone 4254 C, Pantone 148 C),  
roșu (Pantone 1787 C)
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ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă, ciocolată
cu alcool, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri cu conținut redus
de carbohidrați, drajeuri dulci (nemedicinale),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi pe bază de ciocolată, deserturi cu
musli, decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
cremă de ciocolată pentru pâine, creme pe
bază de ciocolată, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, cornuri, clătite
americane, înlocuitori de ciocolată, lapte de
pasăre, jeleuri de fructe (cofetărie), ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, glazură din bezele,
gofre de ciocolată, fulgi de cereale, fructe trase în
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fondue din ciocolată, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, prăjituri pavlova preparate
cu alune, plăcinte cu iaurt congelate, panettone
(cozonac italian), ornamente pentru pomul de
Crăciun (comestibil), nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), măr pané (produse de
cofetărie), marțipan, produse de cofetărie pe
bază de migdale, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de brutărie, produse de caramel, praline cu
napolitană, sufleuri ca desert, spume de desert
(dulciuri), spume de ciocolată, specialități de
patiserie, rulouri cu scorțișoară, trufe cu rom
(produse de cofetărie), produse pe bază de
ciocolată, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă
de jeleu, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, vafe, gofre, vafe cu glazură
de ciocolată, trufe (produse de cofetărie),
tiramisu, tablete (dulciuri), ciocolată cu lapte,
ciocolată fără lapte, creme congelate (produse

de cofetărie), deserturi cu înghețată, dulciuri
de înghețată de iaurt, gheață (apă congelată),
înghețată vegană, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată din lapte,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată cu
fructe, înghețată, înghețate tip sorbet cu fructe,
înghețate pe băț, înghețate moi, înghețate
cu ciocolată, îngheațate cu arome, șerbeturi
(înghețată), șerbeturi (produse de cofetărie),
torturi de înghețată, prăjituri pe bază de
înghețată, arome pentru prăjituri, altele decât
uleiurile esențiale, condimente, esențe de uz
alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
mirodenii, mirodenii (condimente), sosuri, sirop
de ciocolată, siropuri și melasă, alimente din
zahăr pentru îndulcirea deserturilor, cremă de
zahăr invertit (miere artificială), înlocuitori ai
zahărului, zahăr caramelizat.

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare
de publicații, furnizare de publicații electronice
nedescărcabile, furnizare de publicații on-line,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cataloage, publicare de broșuri, publicare de

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de relații cu publicul, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, campanii
de marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale cu scop comercial sau de
publicitate, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, marketing promoțional, marketing
pe internet, marketing direct, marketing digital,
marketing de produse, plasare de reclame,
promovarea comercială, publicitate online,
publicitate, publicare de materiale publicitare,
publicare    de    materiale    publicitare    online,
publicitate și marketing.
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materiale și publicații tipărite, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
consultanță în domeniul competițiilor culinare.
42. Servicii it, dezvoltare software, programare
și implementare de software, creare, proiectare
și întreținere de pagini web, crearea și
întreținerea de pagini web personalizate, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, dezvoltare de software.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de bufet salate, servicii de
bufete cu autoservire, servicii de cantine, servicii
de ceainării, decorare de alimente, decorare
de torturi, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, organizare de mese la hoteluri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, servicii de restaurante (servirea
mesei), restaurante cu autoservire, servicii de
restaurant și bar, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de organizare de banchete
(alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii ale bistrourilor,
sculptură culinară, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, snack-
baruri, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, organizare de cazare
temporară, servicii de cazare pentru vacanțe,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), spații pentru festivități și
facilități temporare de birouri și reuniuni.

───────

(540)

Agricultura 9

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.04;
27.07.01; 26.11.03; 05.03.13

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 05478
(151) 05/08/2020
(732) CIPRIAN-VASILE STEGARU, 

STR. VIȘINULUI NR. 2, 
SAT RUSENIIVECHI, JUD. IAȘI, 
COMUNAHOLBOCA, IAȘI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

PlantMed

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 05.03.13

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

───────

(540)

uVision OPTICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

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

9. Aparate și instrumente optice: în principal
ochelari și lentile de protecție, ochelari cu
protecție în blocarea luminii albastre ce provine
din ecranele digitale și razele dăunătoare ochilor
(UV).

───────

(540)

TRENDINO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie.
35. Promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online.
41. Publicarea de fotografii.
42. Creare, proiectare și întreținere de pagini
web.

───────

(210) M 2020 05479
(151) 05/08/2020
(732) SC CHIMALIM SRL, 

STR. CATANESTILOR NR. 36, 
JUDEŢULVÂLCEA, RÂMNICU 
VÂLCEA,240413, VALCEA, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 05480
(151) 05/08/2020
(732) KRONSTADT MARKET SRL, 

STR. NICOLAE BĂLCESCU 
NR. 62C,CAMERA 3, 
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAȘOV, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 05481
(151) 05/08/2020
(732) TREND BOX SRL, 

ALEEA GHENCEA 1, BLOC D3, 
SCARA4, ETAJ 3, AP. 37, 
SECTOR 6,BUCURESTI, 
061716, ROMANIA
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(210) M 2020 05482
(151) 05/08/2020
(732) ELENA-ANTONIA DUMITRIU,

(540)

fE fEgo Feed
your fashion ego!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor, respectiv
consiliere vestimentară, consultanță în definirea
garderobei personale.

───────

(210) M 2020 05484
(151) 05/08/2020
(732) MARIA-DANIELA ONIŢA-IVAŞCU,

STR. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 18, JUDEŢ MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMAŢIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

#Implicarea Face Diferenţa

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.09

clase:
45. Organizarea reuniunilor politice.

───────

STR. DRAGOS VODA NR. 11, VILA
14, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
CĂTĂLIN-GABRIEL
SĂNDULACHE, 
STR. NICOLAE G. CARAMFIL 
NR. 12-14, AP. B.7-2, SECTOR 1, 
BUCURESTI,ROMANIA
RADU-MIHAI BUDEȘ, 
STR.CLUCERULUI NR. 51-53, 
SC. B,AP. 16, SECTOR 1, 
BUCURESTI,  ROMANIA

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

(740) Cabinet Individual Neacșu Carmen
Augustina, 
STR. ROZELOR NR.12, AP. 3, 
JUD. MARAMUREȘ, BAIAMARE, 
430293, MARAMUREȘ,ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05485
(151) 05/08/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE

(540)

JD

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 29.01.13; 02.01.08; 27.05.01;
27.05.17

clase:
41. Organizarea de competiții sportive,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
înregistrarea pe casete video, editarea casetelor
video, meditații, cronometrarea evenimentelor
sportive, furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, predare / servicii educaționale /
servicii de instruire, organizarea și susținerea
de simpozioane, furnizarea de facilități sportive,
servicii de tabere sportive, producția de
spectacole, organizarea și susținerea de
seminarii, producția de programe radio și de
televiziune, publicarea cărților, instruire practică
(demonstrații), educație fizică, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, închirierea
de filme, organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, servicii de tabere
de vacanță (divertisment), producții de film,
altele decât filmele publicitare, tehnoredactare

computerizată electronică, servicii educaționale
furnizate de școli, examinări referitoare la
educație, furnizarea de informații în domeniul
educație, transfer de know-how (instruire),
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea colocviilor, antrenare
(instruire), educație de tip școală cu internat.

───────

(210) M 2020 05486
(151) 05/08/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FREESTYLE KICKBOXING,
STR. CPT. NEDELCU ILIE NR.
2F, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 02.01.08;
02.01.23; 24.07.01; 26.01.04; 26.01.14;
26.01.18

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

41. Organizarea de competiţii sportive,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
înregistrarea pe casete video, editarea casetelor
video, meditaţii, cronometrarea evenimentelor
sportive, furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, furnizarea de facilităţi sportive,

FREESTYLE KICKBOXING,
STR. CPT. NEDELCU ILIE NR. 2F, 
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

FREESTYLE KICKBOXING

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

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben, alb, negru
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servicii de tabere sportive, producţia de
spectacole, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de programe radio şi de
televiziune, publicarea cărţilor, instruire practică
(demonstraţii), educaţie fizică, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, închirierea
de filme, organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), producţii de film,
altele decât filmele publicitare, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, examinări referitoare la
educaţie, fumizarea de informaţii în domeniul
educaţie: transfer de know-how (instruire),
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea colocviilor, antrenare
(instruire), educaţie de tip şcoală cu internat.

───────

(210) M 2020 05489
(151) 05/08/2020
(732) Pak Gıda Üretim ve Pazarlama

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată), sirop de agave (îndulcitor
natural), ienibahar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri) / caramele (bomboane), sare cu ţelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia

Anonim Şirketi, 
STRADA ENGINPAK İŞ 
MERKEZI PROF. DR.BÜLENT 
TARCAN SOKAK NR. 5, 
GAYRETTEPE, ISTANBUL,
TURCIA

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

(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu

Pakmaya
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esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite Kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtes en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,

ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, îngheţate pe băţ, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).

───────

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

(540)
KT&G TIME

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

(210) M 2020 05490
(151) 05/08/2020
(732) KT & G CORPORATION, 

71, BEOTKKOT-GIL, 
DAEDEOK-GU,  DAEJEON, 
REPUBLICA COREEA
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34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2020 05492
(151) 05/08/2020
(732) LOCAL GOURMET 197 S.R.L.,

STR. CAMPULUI, BL. 11, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
FĂGĂRAȘ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

MICSTASY

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.02; 27.05.17

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

29. Paste de carne pentru mici, carne și produse
din carne, carne tocată, carne procesată, carne
ambalată, carne proaspătă, carne preparată,
produse din carne congelată, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne.

43. Aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire (servicii de catering), asigurarea
de hrană și băuturi, rezervări la restaurant,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de informare privind
restaurantele,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de rezervare de spații pentru
festivități și reuniuni, servicii de servire a
mesei în spaţii libere (alimentaţie publică),
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
prepararea mâncării, servicii ale bistrourilor,
servicii de bufet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, snack-baruri, servire
de băuturi alcoolice, servicii de catering.

───────

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasa 29 (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere  în  mod  convenabil   aceste   bunuri,
astfel  de  servicii  pot fi  furnizate  prin 
intermediul  magazinelor  de vânzare  cu 
amănuntul, al punctelor de vânzarecu ridicata, 
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse,  al  cataloagelor  cu  comandă 
prin poştă  sau  prin  mijloace  electronice,  de 
exemplu prin  intermediul  site-urilor  web, 
servicii decomerţ online, publicitate online pe 
o  reţea  de calculatoare,  prezentarea 
produselor  prin  toate  mijloacele  de 
comunicare  pentru  vânzarea  cu amănuntul 
sau cu ridicata, servicii de comerț   electronic,
și  anume  furnizarea  de  informații despre 
produse prin rețele de telecomunicații înscopuri
publicitare  și  de  vânzare,  intermediere de 
contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii
de intermediere comercială, servicii de analiză
de piață privind disponibilitatea bunurilor,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
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(210) M 2020 05493
(151) 06/08/2020
(732) BOGDAN-MARIAN CONSTANTIN,

STR. LT. NICOLAE PASCU NR.
1A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

The Spritzer
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Containere şi articole metalice pentru
transport și ambalare, structuri și construcții
metalice transportabile, robinete metalice pentru
butoaie, rezervoare metalice pentru apă
potabilă, rezervoare (structuri) metalice pentru
depozitarea lichidelor.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, unelte manuale și ustensile
manuale pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, pompe
pentru lichide (acționate manual).
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
tehnologia informației, audiovizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, dispozitive
de control și regulatoare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, aparate pentru
monitorizarea consumului de apă, aparate de
monitorizare a nivelului lichidelor, dozimetre.
11. Echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, filtre pentru
uz industrial și casnic, instalații sanitare de
alimentare cu apă și echipament de canalizare,
arzătoare, boilere și încălzitoare, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), instalații pentru purificare,
desalinizare și climatizarea apei, instalații
sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, robinete, distribuitoare electrice de
băuturi, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), unități
distribuitoare pentru băuturi refrigerate (altele
decât pentru vânzare), distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, schimbătoare de căldură
pentru controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu
sticle, dispozitive de turnare a vinului, pompe

de vid pentru sticle de vin, suporturi pentru
pahare, suporturi de pahare, articole de menaj
pentru controlarea curgerii lichidelor, articole de
bucătărie pentru controlarea curgerii lichidelor,
articole pentru controlarea curgerii lichidelor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi spirtoase.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități culturale, activități sportive
și culturale, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare on-
line, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de baruri, ceainării, fast-fooduri,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, închiriere de aparate de
distribuţie a băuturilor, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2020 05494
(151) 05/08/2020
(732) MOTRIS COMPANY SRL,

STR.PRELUNGIREA BRADULUI
NR.127, SC.D, AP.8, JUD. BACAU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

MOTRIS COMPANY
tehnologie ecologică

(531) Clasificare Viena:
15.07.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.13

clase:
37. Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale
si nerezidenţiale, lucrări de reparaţii in
construcţii, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcţii.
40. Reciclarea deşeurilor, tratarea şi gestionarea
deşeurilor, sortarea deşeurilor şi materialelor
reciclabile, recuperarea materialelor reciclabile
sortate, tratarea şi epurarea apelor uzate.

───────

(210) M 2020 05497
(151) 05/08/2020
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT, SOS.
FUNDENI NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LOCAŞUL DUHULUI SFÂNT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
24.13.02; 24.13.14

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

45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii sociale caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe
(servicii sociale caritabile), servicii religioase,
organizarea reuniunilor religioase, realizare
de ceremonii religioase, călăuzire (spirituală),
consiliere acordată de pastori, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, consiliere
spirituală, consiliere în perioada de doliu,
furnizare de informații cu privire la religie,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung (servicii spirituale),
îndrumare religioasă, îndrumare spirituală.

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
galben, verde, portocaliu, alb
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(540)

cygnus HD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.01; 24.01.13; 29.01.13

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05501
(151) 05/08/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 20.01.01; 29.01.13

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 05500
(151) 05/08/2020
(732) RARES DUMITRU, 

STR. TUZLA NR.50, SECTOR 2, 
BUCURESTI,  023832, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
             3405C), negru (Hex #000000), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

AVOCAT VLAHU NICOLAE, 
STR.NEHOIULUI NR. 37, 
JUDEŢULCONSTANŢA, 
CONSTANŢA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
închis (HEX=#34344e), albastru
(HEX=#566a82), alb (HEX=#FFFFFF)

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET.1,
BIROUL 1.02, CAM. 2. SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA
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(540)

ESSENCE DE
ROUMANIE draCOOLa

(531) Clasificare Viena:
02.09.08; 02.09.10; 08.01.24; 27.05.01;
29.01.13

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 29.01.01

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05502
(151) 05/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, 

STR. ION CÂMPINEANU NR. 20, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
663C), alb, negru

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ- 
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL.14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2, 
SECTOR 1,  BUCURESTI, 011146, 
ROMANIA

(210) M 2020 05503
(151) 05/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL,

STR. ION CÂMPINEANU NR. 20, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ- 
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL.14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2, 
SECTOR 1,  BUCURESTI, 011146, 
ROMANIA

ESSENCE DE ROUMANIE
Hora HORA. I unique
romanian word for a

traditional dance, a dance in
which people form a large
circle and move together

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
1365C), roşu, galben, gri, verde
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(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Fior FIOR. I unique romanian

word for thrill, a feeling of
extreme excitement, usually

caused by something pleasant

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 27.05.01; 29.01.13

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Dor DOR. I unique romanian

word that describes an
intense desire or feeling
to see again someone or
something close to you

(531) Clasificare Viena:
06.03.01; 27.05.01; 29.01.13

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05505
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, 

STR. IONCÂMPINEANU NR. 20, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ- 
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL.14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2, 
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz (Pantone
7429C), roşu, negru

(210) M 2020 05506
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, 

STR. ION CÂMPINEANU NR. 20, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ- 
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL.14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2, 
SECTOR 1,  BUCURESTI, 011146, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7737C), galben, roşu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

296

(210) M 2020 05507
(151) 06/08/2020
(732) EIGHT COMMUNICATION

(540)
COFFEELICIOUS

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cafea, amestecuri de cafea, amestecuri
de ceai, băuturi din cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), boabe de
cafea, boabe de cafea măcinate, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă, cafea
verde, cappuccino, capsule de cafea, capsule de
ceai, esențe de cafea, esențe de ceai, esențe
de ciocolată, extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cafea, înlocuitori de cafea,
înlocuitori de ceai, preparate pe bază de cacao,
preparate pentru băuturi cu ciocolată.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicata, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.

(540)

Green Net LOOKING
FORWARD

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, suplimente alimentare
de uz medical, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, şampoane,
săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi medicinale.
9. Casete şi însemne luminoase.
10. Dispozitive medicale (aparate).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru

MANAGEMENT SRL, 
BD. DACIANR. 85, ET. 3, AP. 7, 
SECTOR 2,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

───────

(210) M 2020 05508
(151) 06/08/2020
(732) GREEN NET SA, 

CALEADOROBANŢILOR NR. 187B, 
ET.4-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

ESSENCE DE
ROUMANIE Amurg

(531) Clasificare Viena:
29.01.05

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05510
(151) 06/08/2020
(732) ADRIAN KELEMEN ,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 99, BL. C4A,
SC. 3, ET. 1, AP. 89, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 26.03.01;
26.03.16; 03.11.01

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, treninguri imprimate
pentru sport din nailon și bumbac, șepci
imprimate, tricouri
imprimate tip polo, tricouri cu mânecă scurtă.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
activități de instruire în karate, activități de
instruire online în karate, organizare de
evenimente și concursuri sportive, servicii de
tabere sportive.

───────

(210) M 2020 05509
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, 

STR. ION CÂMPINEANU NR. 20, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR.94, 
BL.14A, SC 4 AP. 127, SECT.1, 
BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov (Pantone 
7676C), roșu, gri, albastru, maro

(591) Culori revendicate: alb, roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05512
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

(540)

EXPERTUL TĂU ÎN MOBILIER

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

6. Scaune de metal.
8. Tacâmuri (cuțite, furculițe, linguri).
11. Instalații de iluminat.
20. Mobilier fabricat din lemn și articole din plută,
trestie, papură, răchită, corn, os, fildeș și imitații
ale acestor materiale, fotolii și canapele din piele.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie.
22. Materiale pentru umplutură (zegras),
materiale textile fibroase.
24. Țesături, tapițerii, cuverturi de pat și fețe de
masă, perdele din material textil sau din plastic,
articole texile, respectiv: pături de pat, lenjerii de
pat, prosoape, pânze pentru țesături și broderii,
huse pentru mobilier, huse pentru saltele, fețe de
pernă, lenjerie de uz casnic.
26. Dantele și broderii, flori artificiale.
27. Covoare, produse pentru acoperirea
podelelor, tapet.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea la
un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora)
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.
39. Transport și depozitare.

───────

(210) M 2020 05514
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

(540)

IUBEȘTI SĂ DĂRUIEȘTI

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

20. Mobilier fabricat din lemn și articole fabricate
din plută, trestie, papură, rachită, corn, os, fildeș,
și imitații ale acestor materiale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea la
un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────

SRL, 
ŞOS. FABRICA DEGLUCOZĂ NR. 
21, SECTOR 2,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, 
STR.BIBESCU VODA NR. 2, 
BL. P5, SC.2, AP. 25, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  040152, ROMANIA

SRL, 
ŞOS. FABRICA DEGLUCOZĂ 
NR. 21, SECTOR 2,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, 
STR.BIBESCU VODA NR. 2, 
BL. P5, SC.2, AP. 25, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  040152, ROMANIA
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(540)

BIOgenetiX

(531) Clasificare Viena:
01.13.15; 27.05.01; 29.01.14

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Nor NOR. romanian word

for cloud, condensed
watery vapour floating in
the atmosphere, typically

high above the ground

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.13.01

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05515
(151) 06/08/2020
(732) BIOGENETIX SRL, 

SOS. UNIRII NR. 68, 
SAT PETRESTI, JUDETUL ILFOV, 
CORBEANCA, ILFOV,  ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, 
STR.ROMANCIERILOR NR. 5, 
BL.C14, SC.B, AP.41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,061791

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

(210) M 2020 05516

STR. ION CÂMPINEANU NR. 20, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(151)    06/08/2020
(732)    ELYSEE CONCEPT SRL,

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

(591) Culori revendicate: galben, alb, negru,
mov, turcoaz (Pantone 631 C)
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(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Vis VIS. romanian word for
dream, a series of events or
images that happen in your
mind when you are sleeping

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.13.01

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Roua ROUA. I unique

romanian word for dew,
drops of water that
form on the ground

outside during the night

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05518
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, 

STR. ION CÂMPINEANU NR. 20, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru, verde, roz,
alb, galben (Pantone 458C)

(210) M 2020 05519
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT S.R.L, 

STR. ION CÂMPINEANU NR. 20,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
542 c), maro, negru
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(210) M 2020 05520
(151) 06/08/2020
(732) LIBRA INTERNET BANK

(540)

LIBRA JOURNEY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.15.01

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2020 05521
(151) 06/08/2020
(732) PT Indofood Sukses Makmur

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU, NR.54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.11.06

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

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

───────

S.A., 
CALEA VITAN NR. 6-6A,
TRONSON B, C, ET. 1, 6, 9, 13,
CLADIREA PHOENIX TOWER,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

Tbk, 
SUDIRMAN PLAZA -INDOFOOD 
TOWER 27TH/FL, JI.
JEND.SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, 12910,
INDONEZIA

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
             galben, verde, alb, albastru
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(210) M 2020 05522
(151) 06/08/2020
(732) PT Indofood Sukses Makmur

(540)

Indomie

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

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

───────

(540)

Kippio

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte de ocazie, bandane,
baticuri, bretele pentru îmbrăcăminte, cămăși din
materiale țesute, accesorii pentru păr (voaluri).

───────

Tbk, 
SUDIRMAN PLAZA -INDOFOOD 
TOWER 27TH/FL, JI.
JEND.SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, 12910,
INDONEZIA

(740) PETOSEVIC S.R.L., 
STR. DIONISIELUPU, NR.54, ET. 2,
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 010458, 
ROMANIA

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

clase:

(210) M 2020 05523
(151) 06/08/2020
(732) COLIBRI FASHION SRL, 

STR. ASTRONOMULUI 42, 
JUDEŢ ILFOV, MOGOŞOAIA, 
077135, ILFOV, ROMANIA
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(540)

nrg

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

clase:
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, echipamente de
protecție și siguranța, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
de măsurare, instrumente pentru măsurarea
vitezei, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate şi instrumente optice, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, ochelari,
ochelari de soare.
14. Instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri pentru activități sportive, sisteme
(instrumente) de cronometrare pentru sport.
18. Bagaje, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, portofele, genți pentru sport.
22. Frânghii și sfori, corturi, plase de pescuit,
hamace, plase, copertine din materiale textile
sau sintetice, prelate, vele.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.

28. Articole și echipament de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
protecții de corp pentru sport, jucării, jocuri și
articole de joacă, articole de gimnastică.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii sportive și de fitness,
închiriere de echipament și instalații sportive.
43. Servicii hoteliere, cazare temporară,
închirieri de spații de cazare temporară,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizarea de spaţii
pentru evenimente, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții.

───────

(210) M 2020 05527
(151) 06/08/2020
(732) CORNELIUS CRISTIAN

(540)

SCHUSTER

(210) M 2020 05526
(151) 06/08/2020
(732) NRG EVOLUTION SRL, 

STR. BRIZEI, NR. 18, BL. FD7, 
SC. A,ET.1, AP. 1, JUD. 
CONSTANTA,CONSTANTA, 
CONSTANȚA,ROMANIA

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

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

STUPARIU, 
STR. STEJERISULUI18A, BL. 7, 
AP. 51, JUD. BRAŞOV,  BRAŞOV, 
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., 
STR.CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, rezervări pensiuni, hotel,
motel, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
servicii de locuințe turistice, servicii hoteliere,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii oferite de hotel,
motel, restaurant, bar, cafenea, catering, lounge,
self-service restaurant, snack-bar, asigurarea
facilităților de camping, închiriere de corturi,
închiriere de săli de întâlnire, închiriere de săli
pentru expoziții, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii de birou de
cazare [hoteluri, pensiuni], servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii de bucătar personal.

───────

(210) M 2020 05530
(151) 06/08/2020
(732) S.C. SEBADORA OLDHOBBY

(540)

Florese Atelier

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.14

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

31. Plante și flori naturale, flori (nu artificiale),
flori tăiate, flori uscate, plante cu flori, semințe
de flori, bulbi de flori, coroane de flori naturale
funerare, buchete din flori uscate, corsaje din flori
proaspete, ghirlande din flori naturale, buchete
din flori naturale, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, plante și flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, publicitate online, servicii de comenzi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 04.01.02; 17.03.02;
05.07.02; 05.07.03

S.R.L., 
STR. EROU COTFASMARINEL 
NR. 59, JUDEȚULHARGHITA, 
SAT SUBCETATE,HARGHITA, 
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3, 
AP. 96,JUD. CLUJ, COMUNA 
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz (HEX=#e5aec1,
HEX=#e8cfc9), gri (HEX=#534a3f),mov 
(HEX=#c8c699), negru(HEX=#010101)
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online computerizate, organizare de expoziții
de flori și plante în scopuri comerciale sau
publicitare.
44. Aranjamentul florilor, servicii oferite de florării
(aranjamente florale), servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor.

───────

(210) M 2020 05533
(151) 06/08/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(540)

PALISADE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Automobile, vehicule utilitare sportive, roți
de vehicule, piese și componente pentru
automobile.

───────

(210) M 2020 05534
(151) 06/08/2020
(732) LARISA-MIHAELA STUPARU-

(540)

LE PETIT MARC

(531) Clasificare Viena:
02.05.21; 03.03.01; 27.05.02; 27.05.07;
27.05.17

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de îmbrăcăminte şi încălţăminte, din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, 
STR. GEORGECALINESCU NR. 52A,
AP. 1, SECTOR1, BUCURESTI, 
ROMANIA

MAGA, 
STR. RĂŞINARI NR.4A, ET.5, 
AP.28, SECTOR 3,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

306

(540)

fior

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01

(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.

───────

(540)

RISBALL

(531) Clasificare Viena:
26.04.16; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.12

clase:
28. Jocuri, aparate pentru exerciţii fizice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 05535
(151) 06/08/2020
(732) THESCRUB&CO SRL, 

STR. PRINCIPALA 136/C, 
JUD. CLUJ,CASEIU, 407155, 
CLUJ, ROMANIA

(210) M 2020 05536
(151) 06/08/2020
(732) STEFAN CALIMAN, .

STR. DR IACOB FELIX NR. 97, 
BL. 17A, AP. 45, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
DAN AVRAHAM, 
BD. GRIVITEINR. 57, BL. 42, 
SC. C, AP. 12,  BRAŞOV, 500177, 
BRAȘOV,ROMANIA
IONUT-CORNEL STELIAN, 
BD.IULIU MANIU NR. 20, 
BL. 15A+B,  SC. 2, ET. 9, AP. 142, 
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

BöRD 13 burger house
(531) Clasificare Viena:

26.04.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea barurilor în care se
servesc sandviciuri, management de restaurant
pentru terți, consiliere de afaceri privind
francizarea de restaurante.
42. Proiectare (design) de restaurante.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru firme, serviciu
de catering pentru instituții, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru școli,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de baruri
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
hoteliere, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────

(540)

TERPENA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice, pentru
uz cosmetic.

───────

(540)

BORD 13 food truck

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.11

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

35. Servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandvişuri, management de restaurant pentru
terți, consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante.
42. Proiectare (design) de restaurante.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii hoteliere, servicii de restaurant și bar,

(210) M 2020 05537
(151) 06/08/2020
(732) INDESIGN SRL, 

ALEEA ARMATEI NR. 11, 
JUDEȚUL HUNEDOARA,DEVA, 
HUNEDOARA, ROMANIA

(210) M 2020 05538
(151) 06/08/2020
(732) TERPENA TRADING SRL, 

STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 61,
JUD. HUNEDOARA, ORASTIE,
335700, HUNEDOARA, ROMANIA

(210) M 2020 05539
(151) 06/08/2020
(732) INDESIGN SRL, 

ALEEA ARMATEI NR. 11, 
JUDEȚUL HUNEDOARA,  DEVA, 
HUNEDOARA, ROMANIA
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servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2020 05542
(151) 06/08/2020
(732) DLG INTERMARKETING SRL,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 6, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AgriPlanta

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 05.03.13;
29.01.12

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, ştampile cu adresă, plăci cu adresă
pentru maşinile de adresare, maşini de adresare,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), atlase, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
schiţe / planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru

sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
carduri / cartele ( nu magnetice), carcase pentru
ştampile (sigilii), cataloage, creioane de cărbune,
indicatoare pentru hărţi, neelectronice, planşete
cu clamă (pentru hârtii).
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse din clasa 16 si
31, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
audit financiar, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, 
STR. GEORGECĂLINESCU NR. 52A,
 AP. 1, SECTOR1 , BUCUREŞTI, 
011694, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis
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facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de

date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registru, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi /scrierea de cv-uri pentru terţi.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, inchirierea
echipamentelor audio, educaţie de tip şcoală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/ spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), examinare pedagogică

38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere
a mesajelor, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de computer, servicii de teleconferinţă, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
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pentru utilizatori în vederea calificării ca piloți
de drone, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare/ servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea

de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/ închirierea camerelor de filmat, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, însămânțarea norilor (cloud seeding),
computerizare în nori (cloud computing),
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii
în legătură cu tehnologiacalculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
cercetare mecanică, informaţii meteorologice,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, proiectarea ambalajelor,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lânii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă
cu privire la reducerea emisiilor de carbon,
servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, cercetare tehnologică, efectuarea
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de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
testarea materialelor, analiza apei, prognoze
meteorologice, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.
44. Servicii veterinare, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de inseminare artificială,
închirierea de echipamente pentru ferme,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, aranjamente florale, grădinărit,
horticultură, cultivarea plantelor, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, consiliere farmaceutică, servicii de
pepinieră, servicii de reîmpădurire, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, asistenţă veterinară, distrugerea
buruienilor.

───────

(210) M 2020 05545
(151) 06/08/2020
(732) NICOLAE TITEIU,

(540)

BK Burg Kaffe Sighișoara

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 27.05.25

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, făină și preparate
din cereale, produse de patiserie și cofetărie,

înghețată, miere, drojdie, praf de copt,
condimente.

───────

(210) M 2020 05551
(151) 07/08/2020
(732) S.C. DC COMERCIAL S.R.L.,

ȘOS. BACĂULUI NR. 2, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730022, VASLUI,
ROMANIA

(540)

DcMax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 05552
(151) 07/08/2020
(732) S.C. CONFORT CONSTRUCT

(540)

Influence Restaurant & more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.11.08

STR.COSITORARULUI NR 9, 
JUD.MURES, SIGHISOARA, 
545400,  MUREȘ, ROMANIA

MGA S.R.L., 
ȘOS. OLTENIȚEINR. 142, BL. 4, 
SC. 2, ET. 5, AP. 60, CAMERA 2, 
SECTOR 4,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Băuturi pe bază de lapte de migdale, piure
de mere, aranjamente din fructe procesate,
chiftele din brânză de vaci, crochete, fructe
glazurate, falafel, amestecuri cu conținut de
grăsimi pentru feliile de pâine, icre de pește
preparate, produse alimentare pe bază de peste,
fructe înăbușite, salată de fructe, chipsuri din
fructe, humus, pastă de ficat, piftie din carne,
băuturi din lapte, cu conținut predominant din
lapte, băutură din lapte si fructe (milk shake),
inele de ceapă, murături, chiftele din cartofi,
găluște pe bază de cartofi, cârnați, cârnați
în aluat, pateuri, turtițe de tofu, piure de
tomate, legume gătite, legume procesate, fructe
procesate, omletă, rulouri de varză umplute cu
carne, carne procesată, pește procesat.
30. Produse de cofetărie cu migdale, sos de
mere (condiment), biscuiţi, fursecuri, pâine,
chifle din pâine, torturi, prăjituri, sandvișuri cu
brânză, băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi
din cafea cu lapte, produse de cofetărie, porumb
copt, cremă din ouă și lapte, sosuri pentru salată,
colțunași pe bază de făină, sandvișuri de hot dog,
înghețată, maioneză, plăcintă cu carne, sosuri
pentru carne, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, plăcinte, pizza, budinci
preparate, sosuri, profiterol, cornuri, pateuri cu
ciocolată, cremă de zahăr ars, tarte, băuturi pe
bază de ceai.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant.

───────

(540)

Brutăria Bună

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 27.05.01; 29.01.12

clase:
16. Pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, ambalaje din hârtie sau carton,
bannere din hârtie, cutii pentru ambalat,
gravuri, fluturași publicitari, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări, şervețele din
hârtie, buletine informative, agende, publicaţii
periodice, fotografii, ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
cărți poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite, cărți
de scris sau de colorat, instrumente de scris.
35. Publicitate, publicitate prin poștă, postare de
afişe publicitare, producţie de clipuri publicitare,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, marketing cu
public ţintă, publicitate prin televiziune, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.

(210) M 2020 05553
(151) 07/08/2020
(732) SC MINDUSTRIES SRL, 

STR.DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
 NR. 1-17, BL. 52C, ET. 3, AP.33, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Proiectare de software pentru calculatoare,
design de arte grafice, dezvoltare de software în
cadrul publicării de software.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), decorarea de alimente,
decorarea de torturi, informaţii și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2020 05554
(151) 07/08/2020
(732) EVENT MARKET PLATFORM

(540)

EVENT MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.04.02

clase:
35. Intermediere publicitară, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de publicitate, servicii de
marketing, servicii de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

(540)

CAII DE LA LETEA PRINCEPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

33. Vinuri.
───────

SRL, 
STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 36, ET. 2, AP. 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

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

(210) M 2020 05555
(151)    07/08/2020
(732) VIA VITICOL SRL, 

STR. GENERAL CONSTANTIN 
BUDISTEANUNR. 26, CORP A1, 
SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA

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

───────
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(540)

CAII DE LA LETEA VOLUMUL I

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2020 05557
(151) 07/08/2020
(732) VIA VITICOLA SRL, STRADA

GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CAII DE LA LETEA
VOLUMUL II

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2020 05556
(151) 07/08/2020
(732) VIA VITICOLA SRL, 

STRADA GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORPA1, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 IUNIE, 
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 05558
(151) 07/08/2020
(732) TES CAFFE & GELLATO

(540)

TES CAFFE GELATO
(531) Clasificare Viena:

26.11.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.03

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile.
43. Servicii de servire a cafelei, îngheţatei şi a
altor băuturi în baruri, cafenele şi restaurante.

───────

(210) M 2020 05559
(151) 07/08/2020
(732) BAD ENERGY SPEDITION SRL,

(540)

BAD ENERGY SPEDITION
we energy your load!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 18.01.08

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

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

───────

SRL, 
STR. MR. GHE MUREANR. 
21, JUDEŢ CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FĂGETULUI NR. 144,BL. ST2, 
SC. B, AP. 46, CONSTANŢA,900654, 
CONSTANȚA, ROMANIA

STR.LILIACULUI NR. 4, BL.B3, 
SC. 2,ET. PARTER, AP. 43,  
JUD. CONSTANŢA, MURFATLAR,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, BL.ST2, 
SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(540)

MOŞIA GOLEASCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.17; 06.01.02

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

29. 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,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,

semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spagheti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie

(210) M 2020 05560
(151) 07/08/2020
(732) DISTILERIILE PATER SRL, 

SAT GLAMBOCELU NR. 15, 
JUD.ARGES, COMUNA 
BOGATI,  ARGEȘ, ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., 
STR. PICTOR ION  NEGULICI, 
NR. 12 - 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de fructe, băuturi energizante,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi pe baza de nuci și de
soia, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), punci nealcoolic,
cocteiluri fără alcool, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, cidru fără alcool, baze nealcoolice
pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără alcool, vinuri
nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin,
băutură alcoolică pe bază de lapte și (sau)
smântână, ouă și rom sau brandy, whisky,
bourbon, lichior de ouă alcoolic, vodcă sau
combinații ale acestora (lichior de ouă).
35. Organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de cercetare și informații în afaceri, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de

vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădină rit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, 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, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare si de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
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servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălță minte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de Crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură

cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenţie de bilete
pentru evenimente (divertisment), evenimente
de degustări de vinuri în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare de conferințe, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de maestru de ceremonii,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
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mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, creșe, respectiv facilităţi de îngrijire a
bătrânilor pe timpul zilei, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere, organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizarea de spaţii pentru festivități,
spaţii pentru birouri provizorii și reuniuni.

───────

(210) M 2020 05562
(151) 07/08/2020
(732) IOANA-RALUCA DUMITRICĂ,

STR. 1DECEMBRIE NR. 4,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, MORENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

KOSA Beauty Labs.

(531) Clasificare Viena:
26.04.07; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice și preparate cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice naturale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice organice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
de masaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uleiuri minerale (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice și preparate cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice organice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri minerale (cosmetice).
41. Cursuri în tehnici de înfrumusețare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
44. Consultanță în materie de frumusețe,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
saloane de coafură, aplicarea produselor
cosmetice pe față, aplicare de produse
cosmetice pe corp, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, manichiură,
saloane de coafură, furnizare de instalații de
solariu, furnizare de informații în materie de
frumusețe, îngrijiri de igienă și frumusețe,
îngrijire cosmetică pentru persoane, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
de coafor, servicii de artă corporală (servicii
de înfrumusețare), servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, servicii de
machiaj, servicii de machiaj cosmetic, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de manichiură, servicii de
cosmetică, servicii de conturare a sprâncenelor,
servicii de îndreptat părul, servicii de frizerie,
servicii de epilare, servicii de pedichiură, servicii
de tatuare a sprâncenelor, servicii de tratament
cosmetic.

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJ 1,BIROU 1.02, CAMERA 2, 
SECTOR 5,BUCURESTI, 050726, 
ROMANIA

───────
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(540)

Leto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 03.07.09

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(540)

VRAJA MARII

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

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

───────

(210) M 2020 05569
(151) 09/08/2020
(732) SC FAPACO SRL, 

SPLAIUL UNIRII, NR. 197, 
DUPLEX, ETAJ 6,AP 26, 
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

STR. ION MOVILĂ NR. 21, 
JUD. CONSTANŢA,EFORIE 
SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, 
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

(210) M 2020 05570
(151) 10/08/2020
(732) HARAS SRL, 
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(540)

StoneFlex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.02.05

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

19. Materiale de construcții nemetalice, piatră
de construcții, piatră naturală, piatră naturală
prelucrată, plăci din piatră naturală, materiale de
construcție din piatră naturală, piatră artificială,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale pentru placare nemetalice, materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
pardoseli nemetalice, granit, marmură, ardezie,
mozaicuri pentru construcții.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a materialelor
de construcții nemetalice, piatră de construcții,
piatră naturală, piatră naturală prelucrată, plăci
din piatră naturală, materiale de construcție din

piatră naturală, piatră artificială, materiale de
construcție din piatră artificială, materiale pentru
placare nemetalice, materiale și elemente de
construcție și edificare nemetalice, pardoseli
nemetalice, granit, marmură, ardezie, mozaicuri
pentru construcții (cu excepţia transportului),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshoping.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare,
curățare, reparare și întreținere.

───────

(540)

Cezarino
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici.
28. Jucării, jocuri.

───────

(210) M 2020 05571
(151) 10/08/2020
(732) LANSAT EXPERT SRL, 

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

(210) M 2020 05572
(151) 10/08/2020
(732) FLORIN VALENTIN VASILE, 

BD. CAMIL RESSU NR. 49, 
BL. H26,AP. 38, SECTOR 3, 
BUCURESTI,  ROMANIA

SAT LAZU, LOT 488/32/1/2/2, 
CONSTRUCTIEANEXA 
EXPLOATARE AGRICOLA,
JUD. CONSTANTA, COMUNA 
AGIGEA, CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2020 05573
(151) 19/08/2020
(732) S.C. BRIGHT DISTRIBUTION

(540)

ZAMOLXE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12

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

9. Tablete, televizoare, telefoane, monitoare,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, calculatoare și hardware de
calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terţilor a tabletelor, televizoarelor, telefoanelor,
monitoarelor, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive audio-
vizuale și fotografice, calculatoare și hardware

de calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de
calculator (cu excepţia transportului), regruparea
în avantajul terţilor a dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (cu excepţia transportului), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(540)

xponentals

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.01

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

35. Consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
domeniul managementului personalului,
asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
recrutarea de personal, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de muncă, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, furnizarea de

S.R.L., 
BD. DIMITRIE POMPEIU,  NR.8, 
CLADIRE FEPER, ETAJ 4, 
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(210) M 2020 05574
(151) 14/08/2020
(732) RADU-PAUL TUDORACHE, 

DRM. EUGEN BROTE NR. 33-41, 
SC.B, ET. 1, AP. B3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
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informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web.

───────

(540)
EXOTERF

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(540)

EPLUS energie
cu ceva în plus

(531) Clasificare Viena:
24.17.05; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis (R:
33 G: 64 B: 154), albastru (R: 42 G:
169 B: 224), gri ( R: 130 G: 152 B: 205)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(540)

INIGI

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 02.09.17; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri (nu medicinale),
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate

(210) M 2020 05575
(151) 10/08/2020
(732) NOVARTIS AG,

 4002 BASEL, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL,

BD. A.I. CUZA NR. 52-54, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(210) M 2020 05577
(151) 10/08/2020
(732) MSC OPERATIONAL SA, 

STR. ING. VASILE CRISTESCU 
NR.12, ET. 2, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

(210) M 2020 05580
(151) 10/08/2020
(732) INIGI PACK SRL,

BD-UL TIMIŞOARA NR. 104E, 
SECTOR 6,  BUCUREŞTI, ALBA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi (nu
medicinală).

───────

(540)

Salin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.

───────

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

BELLAVISTA RESIDENCES

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

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

36. Afaceri imobiliare, tranzacții imobiliare.
───────

(210) M 2020 05581
(151)    10/08/2020
(732)    SC TEHNO BIONIC SRL,

STR. AGRICULTURII NR. 55, 
JUDEŢ  BUZĂU, BUZĂU,  
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, 
BDUL.UNIRII BL. 16C, AP. 12, 
JUDEŢUL BUZĂU, 120013, 
BUZĂU,  ROMANIA

(210) M 2020 05584
(151) 10/08/2020
(732) POP SEPTIMIU ILIE, 

STR. NICOLAE CRISTEA NR. 25, 
ET.4, AP. 11, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2020 05588
(151) 10/08/2020
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

(540)

Romega best2GO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

8. Linguri, lingurițe, furculițe și cuțite de masă,
din plastic, furculițe, furculițe biodegradabile,
furculițe de unică folosință, linguri, linguri
biodegradabile, linguri de unică folosință, cuțite,
cuțite biodegradabile, cuțite de unică folosință,
seturi de tacâmuri.
21. Pahare din plastic, pahare din carton, pahare
biodegradabile.

───────

(210) M 2020 05590
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, aliaje din metale comune,
aluminiu, sârmă din aluminiu, oțel cornier,
uși blindate, metalice/uși armate, metalice,
balustrade din metal, bare pentru balustradele
metalice, coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz, materiale
de construcții din metal, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), oțel turnat, fontă de
oțel, în formă brută sau semiprelucrată, materiale
metalo-ceramice, capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fier cromat, cleme metalice
pentru cabluri și țevi, coliere metalice pentru
fixarea țevilor, metale comune, în formă brută
sau semiprelucrată, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, uși metalice,

SRL, 
ŞOS. BUCUREŞTI-URZICENI, 
NR. 63C, CORP C1, SPAŢIU U31, 
ET. 2, JUD.ILFOV, AFUMAŢI, 
077010, ILFOV,ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., 
STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
ET.1, AP.2, SECTOR 2, BUCUREȘTI
020547, ROMANIA

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

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru, bleu,
galben, portocaliu

BLACK SEA SUPPLIERS
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țevi de scurgere din metal, sifoane de scurgere
(supape) din metal, bare de metal trase la rece
și lustruite, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalațiile de ventilare și aer
condiționat, coturi metalice pentru țevi, mantale
metalice pentru șeminee, fitinguri metalice
pentru construcții, flanșe metalice (brățări),
bare de oțel laminate la cald, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel ballot,
duze metalice cu jet, racorduri metalice pentru
țevi, chei metalice, căptușeli metalice pentru
construcții, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru rețele de
conducte, duze metalice, piulițe metalice, bare
cromate, țevi de presiune metalice, mufe din
metal pentru țevi, conducte metalice, dopuri
metalice/cepuri metalice, materiale de armare
din metal pentru țevi, inele metalice/coliere de
oprire metalice, tije metalice pentru lipire, tije
metalice pentru lipire și sudare, tije metalice
pentru sudare, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice),
seifuri, electronice, șuruburi metalice, capace
de etanșare din metal, sârmă metalică pentru
lipit, oțel, în formă brută sau semiprelucrată,
aliaje din oțel, țevi din oțel/tuburi din oțel,
guri de scurgere stradale din metal, cositor,
dozatoare de prosoape, fixe, din metal, țevi
metalice/tuburi metalice, valve metalice, altele
decât componentele de mașini, cazane metalice,
elemente de fixare metalice de perete, șaibe
metalice, valve metalice pentru țevile de apă, țevi
de apă metalice.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare de
aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare a
aerului, supape de aer pentru instalațiile de
încălzire cu abur, aparate și mașini de purificare
a aerului, sterilizatoare de aer, instalații de aer
condiționat, aparate de aer condiționat, duze
anti-stropire pentru robinete, instalații pentru
transportul cenușei, automate, căzi de baie, căzi
de baie pentru băi de șezut, fitinguri pentru baie,
instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, bideuri, țevi de cazan (tuburi) pentru
instalațiile de încălzire, cazane, altele decât
componentele mașinilor, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, radiatoare de încălzire centralizată,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, instalații de răcire pentru apă,
instalații de răcire pentru lichide, mașini și
instalații de răcire, instalații și echipamente de

răcire, vane (încălzire), aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, aparate și instalații
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
emițătoare pentru irigații cu picurare (fitinguri
pentru irigații), aparate de uscare, aparate
și instalații de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalațiile de încălzire
centralizată, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de aer
condiționat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee domestice, drumuri
de fum pentru cazanele de încălzire, instalații
de tras apa, cenușare pentru cuptoare/cutii de
cenușă pentru cuptoare, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalațiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele mașinilor,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalații de încălzire, instalații de încălzire
(apă)/instalații pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoși, aparate
de încălzire electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, umidificatoare pentru
radiatoarele de încălzire centralizată, hidranți,
aparate pentru hidromasaj, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, aparate de
ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
cazane pentru spălătoriile textile/cazane pentru
spălat, supape pentru controlul nivelului în
rezervoare, brichete cu gaz, generatoare de
microbule pentru băi, instalații de răcire a
laptelui, robinete pentru țevile de apă/robineți
pentru țevile de apă, arzătoare cu petrol, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare)/țevi de
apă pentru instalațiile sanitare, rezervoare de
apă sub presiune, instalații de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), accesorii de
reglare pentru instalațiile și țevile de apă sau
gaz, accesorii de reglare și de siguranță pentru
țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile
de gaz, mașini și aparate de refrigerare,
aparate și instalații de refrigerare, accesorii
de siguranță pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
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instalații pentru saună, cabine de duș, dușuri,
chiuvete, colectoare termice solare (încălzire),
cuptoare solare, băi spa (căzi), cazane cu abur,
altele decât componentele mașinilor, instalații
de generare a aburului, acumulatoare de aburi,
sobe (aparate de încălzire), aparate de clorinare
pentru piscine, robinete pentru țevi și conducte/
robineți pentru țevi și conducte, robinete/robineți,
ventile termostatice (componente ale instalațiilor
de încălzire), vase de toaletă, scaune de toaletă,
toalete portabile, toalete (closete cu apă)/closete
cu apă, cabine pentru băi turcești, portabile,
pisoare ca obiecte sanitare, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă/șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
și instalații pentru dedurizarea apei, instalații
pentru alimentarea cu apă, instalații de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, aparate cu jet de apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele 06,11
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
și export, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrarea
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, curățarea și repararea
cazanelor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalarea și repararea aparatelor

electrice, instalarea și repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
lucrări de instalație de apă și canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, furnizarea informațiilor
legate de reparații, protecție anticorozivă.

───────

(210) M 2020 05591
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NOBUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01; 29.01.04

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
de cercetare, nautică de navigație, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, și reproducerea sau

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

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computer, suporturi de
stocare digitale sau analog, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri și alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case
de marcat, mașini dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
costume pentru scufundări, măști pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
clești de nas pentru scufundări sau înot,
mănuși pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, termostate, termostate
FCU, termostate digitale pentru control climatic.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar, aparate și instalații de
aer condiționat, aparate de răcire a aerului,
instalații de aer condiționat, aparate de aer
condiționat, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, instalații de filtrare a aerului, aparate
și mașini de purificare a aerului, aparate
și instalații de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, echipamente de climatizare,
ventilație și încălzire, ventiloconvectoare,
ventiloconvectoare de pardoseală, aparate de
răcire (aere condiționate) respectiv: chillere,
chillere cu absorbție, multisplit, VRF-uri, rooftop-
uri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele 09,11
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenție de import
și export, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicată, servicii de comerț și servicii

de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, curățarea și repararea
cazanelor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
lucrări de instalație de apă și canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, furnizarea informațiilor
legate de reparații, protecție anticorozivă

───────

(210) M 2020 05592
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030602

(540)

gekko pp-r pipes & fittings

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.11.10; 29.01.03

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, țevi (componente ale instalațiilor
sanitare) / țevi de apă pentru instalațiile sanitare,
accesorii de reglare pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, accesorii de reglare și de siguranță
pentru țevile de gaz, accesorii de siguranță
pentru instalațiile și țevile de apă sau gaz,
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru baie, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
lavoare, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, țevi de scurgere (accesorii pentru instalații
de apă și canal), țevi de scurgere pentru căzi de
baie, țevi de scurgere pentru instalații sanitare,
robinete pentru țevi, fitinguri pentru baie, fitinguri
pentru baie cu aer cald, robinete pentru țevile
de apă / robineți pentru țevile de apă, robinete
pentru țevi și conducte / robineți pentru țevi și
conducte, robinete / robineți.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice, țevi din polistiren, polietilenă,
poliuretan și polipropilenă, fitinguri, nemetalice,
pentru conductele de aer comprimat, fitinguri,
nemetalice, pentru țevile flexibile, fitinguri,
nemetalice, pentru țevile rigide.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, țevi de scurgere,
nemetalice, țevi de presiune, nemetalice, țevi
rigide, nemetalice, pentru construcții, țevi de apă,
nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele
11, 17,19 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor

cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenție de import
și export, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, curățarea și repararea
cazanelor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
lucrări de instalație de apă și canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, furnizarea informațiilor
legate de reparații, protecție anticorozivă.

───────

(210) M 2020 05593
(151) 10/08/2020
(732) DERMA GLOW COSMETICS SRL,

ZONA COMERCIALA NR. 7, DN
65 B, JUDETUL ARGES, BRADU,
117140, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

KARIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.14; 05.03.13
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice.
───────

(540)

TWO GO GO all city
coffee EST. 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.04; 26.01.01; 26.11.05

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

43. Servicii de restaurante, servicii de bar,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite de
baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 05595
(151) 10/08/2020
(732) ALL CT COFFEE SRL, 

B-DUL 16 DECEMBRIE 1989 
NR. 45/A,JUDETUL TIMIS, 
TIMISOARA,TIMIȘ, ROMANIA

(210) M 2020 05596
(151) 10/08/2020
(732) CATERINA DUMITRU, 

ALEEATOHANI NR. 1, BL. 30, 
SC. 2, ET. 3, AP. 51, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  ROMANIA

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

Restaurant Conacul
Romanesc Savoarea
unui ospat pe cinste!

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, 
SC. A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCURESTI, 010497,ROMANIA
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(540)

Colebil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 02.09.25

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării simptomatologiei biliare, determinate
de insuficiența secretorie biliară, de un exces
alimentar sau de alte afecțiuni ale sistemului
digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenția sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2020 05598
(151) 10/08/2020
(732) S.C. BIOFARM S.A., STR.

LOGOFATUL TAUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 05.11.23; 27.05.01;
27.05.17

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării simptomatologiei biliare, determinate
de insuficienţă secretorie biliară, de un exces
alimentar sau de alte afecţiuni ale sistemului
digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenţia sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2020 05597
(151) 10/08/2020
(732) SC BIOFARM SA, 

STR. LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,  
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (CMYK
#025033)

Anghirol

(591) Culori revendicate: verde (CMYK
#A6CE39, CMYK #007236, CMYK
#5859B), gri
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(540)

flagas

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
combustibili, aditivi non-chimici pentru
combustibili.
9. Staţii electrice de încărcare, pentru maşini.
35. Punerea la un loc, spre beneficiul terţilor, a
unei varietăţi de bunuri (excluzând transportul
acestora) pentru a permite consumatorilor să le
vadă, în mod convenabil şi să le achiziţioneze.
37. Servicii oferite de o staţie de alimentare
pentru vehicule, spălătorie de maşini, servicii
de gresare şi lubrifiere maşini, curăţarea şi
lustruirea autovehiculelor, servicii de montaj şi
vulcanizare de pneuri, servicii de întreţinere şi
reparaţii pentru autovehicule.
43. Servicii de alimentaţie publică, oferite
în cadrul unei staţii de alimentare pentru
autovehicule.

───────

(540)

LERETIC

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
25. Balerini (încălțăminte), saboți (încălțăminte),
cauciucuri (încălțăminte), încălțăminte pentru
antrenament, încălțăminte pentru sport, articole
de încălțăminte, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte de
ploaie, încălțăminte de stradă, încălțăminte
pentru munte, tălpi de încălțăminte, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru bebeluși,
încălțăminte de plajă, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte din vinil, încălțăminte pentru
apă, branțuri pentru încălțăminte, blacheuri
pentru încălțăminte, încălțăminte de sport,
tocuri pentru încălțăminte, încălțăminte de
lucru, curele pentru încălțăminte, bombeuri
de încălţăminte, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), balerini
(încălțăminte de damă), încălțăminte pentru
timpul liber, accesorii metalice pentru
încălțăminte, încălțăminte nu pentru sport,
șosete joase pentru încălțăminte, încălțăminte
cu închidere cu arici, încălțăminte de plajă și
sandale, încălțăminte sport cu talpă ortopedică,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, pantofi de ocazie,
pantofi de stradă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi cu talpă joasă, pantofi

(210) M 2020 05599
(151) 10/08/2020
(732) FLAGAS S.R.L., 

STR. ANDREIMUREȘAN NR. 4, 
SEDIULADMINISTRATIV, SPAŢIUL 
NR. 1,DEMISOL, JUDEŢ OLT, 
CARACAL,OLT, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, 
ALEEA FETEŞTI,NR. 11, BL. F1, 
SC. 3, AP. 26, SECTOR3, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben

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

(210) M 2020 05600
(151) 10/08/2020
(732) SOLE DESIGN SRL, 

ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE 
NR.4A, CLADIRE C2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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comozi pentru activități în timpul liber, accesorii
metalice de protecție pentru pantofi și cizme,
cizme, cizme impermeabile, cizme de iarnă,
cizme de damă, cizme și ghete, cizme cu șireturi,
încălțăminte.
35. Promovarea vânzărilor pentru terți,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicitate exterioară, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbracăminte, publicitate online, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte.

───────

(540)

medhealth

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, creme cosmetice, deodorant (de uz
uman sau veterinar) și antiperspirante, loțiuni de
uz cosmetic, produse de parfumerie, produse
pentru machiaj, preparate și tratamente pentru

păr, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparate pentru igiena orală,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
produse pentru epilare și bărbierit, săpunuri și
geluri (nu pentru uz medical), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
cosmetice care conţin acid hialuronic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, creme
cu protecție solară, creme hidratante, creme
de scutece (nemedicinale), creme şi loţiuni
cosmetice, exfoliante pentru curățarea pielii, gel
de baie și de duș, geluri de uz cosmetic,
loțiune pentru curățarea tenului, loţiuni de corp,
măşti cosmetice, măşti de frumuseţe, paste de
dinți, seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, uleiuri de uz cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, dezinfectanți
și antiseptice, medicamente, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate
dietetice pentru copii, preparate dietetice și
alimentare, preparate farmaceutice, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, uleiuri
medicinale, vitamine gumate, unguente cu
mentol pentru bebeluşi, unguente antiseptice,
suplimente pe bază de plante, suplimente
nutritive minerale, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, biocide, creme de uz dermatologic,
dropsuri împotriva tusei, geluri antibacteriene,
ovule vaginale, suplimente nutritive.

───────

(210) M 2020 05601
(151) 10/08/2020
(732) ND MEDHEALTH SRL, 

STR. DIMITRIE POMPEIU 
NR. 9-9A,IRIDE BUSINESS 
PARK, SECTOR2, BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUALPROPERTY 
FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENŢEI NR. 3, 
BL. 17,SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: violet, verde, negru,
violet închis
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(540)

medhealth

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

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, creme cosmetice, deodorant (de uz
uman sau veterinar) și antiperspirante, loțiuni de
uz cosmetic, produse de parfumerie, produse
pentru machiaj, preparate și tratamente pentru
păr, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparate pentru igiena orală,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
produse pentru epilare și bărbierit, săpunuri și
geluri (nu pentru uz medical), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
cosmetice care conţin acid hialuronic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, creme
cu protecție solară, creme hidratante, creme
de scutece (nemedicinale), creme şi loţiuni
cosmetice, exfoliante pentru curățarea pielii, gel
de baie și de duș, geluri de uz cosmetic,
loțiune pentru curățarea tenului, loţiuni de corp,
măşti cosmetice, măşti de frumuseţe, paste de
dinți, seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, uleiuri de uz cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, dezinfectanți
și antiseptice, medicamente, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate
dietetice pentru copii, preparate dietetice și

alimentare, preparate farmaceutice, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, uleiuri
medicinale, vitamine gumate, unguente cu
mentol pentru bebeluşi, unguente antiseptice,
suplimente pe bază de plante, suplimente
nutritive minerale, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, biocide, creme de uz dermatologic,
dropsuri împotriva tusei, geluri antibacteriene,
ovule vaginale, suplimente nutritive.

───────

(540)

ZENBABY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere
și clișee tipografice, albume fotografice,
programe pentru diferite evenimente (tipărituri),
fotografii imprimate, fotografii școlare, cărți, cărți
documentare, registre (cărți), cărți manuscrise,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți educative.

(210) M 2020 05602
(151) 10/08/2020
(732) ND MEDHEALTH SRL, .

STR DIMITRIE POMPEIU 
NR. 9-9A,IRIDE BUSINESS 
PARK, SECTOR2, BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUALPROPERTY
 FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENŢEI NR. 3, 
BL. 17,SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: violet, negru, violet
închis

(210) M 2020 05603
(151) 10/08/2020
(732) GEORGETA UNGUREAN, 

STR. NAPOCA NR. 3, AP. 23, 
JUDEŢCLUJ, CLUJ NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate online, publicitate și marketing,
publicitate prin corespondență, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și reclamă,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, organizare de expoziții comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare și coordonare de expoziții
comerciale, organizare și realizare de
evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate și marketing online, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment interactiv on-line, divertisment
on-line, divertisment pe internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri de
filme printr-un site internet, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de instalații recreative,
furnizare de materiale media audio și video
prin rețele de comunicații, furnizarea instalațiilor

pentru divertisment, organizare de cursuri,
organizare de seminarii, organizare de gale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, organizare de evenimente
educative, organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, organizare de
rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, publicare de
cărți, publicare de cărți educative, publicare
multimedia de cărți, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale.
42. Servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, găzduirea site-urilor de internet (site-
uri web), design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, programare de
software pentru publicitate online.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 05604
(151) 10/08/2020
(732) AVANTGARDE STYLING SRL,

CALEA MOLDOVEI NR.15-17,
JUDEŢ BISTRIŢA NASĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

AVANTGARDE AVANTGARDE
STYLING S.R.L.

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

(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, inclusiv
servicii de comerţ cu ridicata şi amănuntul,
servicii de agenţii de import-export.

───────

(540)

OAZA DE PROSPEȚIME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 05606
(151) 10/08/2020
(732) LORY FRESH SRL, 

STR. METALURGIȘTILOR NR. 12,
CAMERA 1, BLOC 1, SCARA  B, 
ETAJ 3, AP. 16, JUDEȚUL  
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, sucuri de legume (băuturi),
băuturi nealcoolice cu suc de legume, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi răcoritoare cu conținut caloric scăzut,
bere din extract de rădăcini, limonade, amestec
de  sucuri  de  fructe,  băuturi  care  constau  în 
principal din sucuri de fructe, băuturi constând 
dintr-un  amestec  de  fructe și  sucuri  de 
legume, băuturi cu aromă defructe, băuturi de 
fructe,  băuturi  din  legume, citronadă, 
concentrate  de  sucuri  de  fructe, extracte  din 
fructe fără alcool, musturi, nectaruri de fructe, 
nealcoolice,  siropuri  de  fructe, siropuri  pentru 
băuturi,  concentrate  utilizate  în prepararea 
băuturilor  răcoritoare,  esențe pentru fabricarea 
băuturilor,  extracte  nealcoolice  din fructe 
utilizate  la  prepararea  băuturilor,  extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte de
ceai, sifon, apă de masă, apă de izvor, apă
carbogazoasă, apă potabilă cu vitamine, apă
minerală, suc de fructe concentrat.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii de comercializare furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătura cu bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, sucuri, sucuri carbogazoase, suc de
fructe concentrate, sucuri de legume (băuturi),
băuturi nealcoolice cu suc de legume, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură
cu sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata în legătură cu băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi răcoritoare cu conținut caloric scăzut,
bere din extract de rădăcini, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata în legătură cu limonade,
amestec de sucuri de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri
de legume, băuturi cu aromă de fructe, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură
cu băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe nealcoolice, servicii de magazin fizic
sau online de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata în legătură cu siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate
la prepararea băuturilor, servicii de magazin fizic
sau online de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata în legătură cu extracte pentru
prepararea băuturilor, smoothies, apă (băuturi),

apă cu arome, ape cu aromă de fructe, băuturi pe
bază de apă care conțin extracte de ceai, sifon,
apă de masă, apă de izvor, apă carbogazoasă,
apă mineral, apă potabilă cu vitamine.
40. Tratarea materialelor, procesarea
alimentelor, zdrobirea fructelor, servicii de
producție de must pentru alții.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, Servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge,
self-service restaurant, snack-bar, asigurarea
facilităților de camping, închiriere de corturi,
servicii de bucătar personal.

───────

(210) M 2020 05608
(151) 10/08/2020
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION

(540)

ASCOVIT

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
5. Produse și substanțe farmaceutice și
medicale pentru uz uman, vitamine, minerale
și suplimente alimentare pentru uz medical,

& DEVELOPMENT N.V.,
VENECOWEG 26, NAZARETH,
9810, BELGIA

(740) Ratza si ratza SRL, 
BD. A.I. CUZANR. 52-54, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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substanțe dietetice medicale, ierburi și extracte
din plante pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 05609
(151) 10/08/2020
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.07; 29.01.13

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

5. Produse și substanțe farmaceutice și
medicale pentru uz uman, vitamine, minerale
și suplimente alimentare pentru uz medical,
substanțe dietetice medicale, ierburi și extracte
din plante pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 05613
(151) 10/08/2020
(732) YOLCU 360 BİLİŞİM

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

YOLCU360
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport de persoane și de produse pe
cale terestră, aeriană și maritimă, servicii de
închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de ambarcațiuni, închirierea de aeronave,
organizarea tururilor (transport), rezervări pentru
călătorii, emitere de bilete de călătorie, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de parcare, închiriere de garaje, servicii de
depozitare a ambarcaţiunilor, operațiuni de
salvare (transport), servicii de recuperare pentru
vehicule (transport).

───────

(540)

ZENBRIDE

& DEVELOPMENT N.V.,
VENECOWEG 26, NAZARETH,
9810, BELGIA

(740) Ratza si ratza SRL, 
BD. A.I. CUZANR. 52-54, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, portocaliu, roz

DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ
TURİZM VE İÇ VE DIŞ Tİ
CARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
STR.SAHRAYI CEDIT, 
HALK SK. 31-1, KADIKÖY, 
İSTANBUL, 34734,TURCIA

(210) M 2020 05614
(151) 10/08/2020
(732) GEORGETA UNGUREAN, 

STR. NAPOCA NR. 3, AP. 23, 
JUDEŢCLUJ, CLUJ NAPOCA, 
CLUJ,  ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.06

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

clase:
9. Cărți electronice, software pentru comerț cu
amănuntul descărcabil sau înregistrat, software
de comerț electronic și de plăți electronice
descărcabil sau înregistrat, platforma software
de calculator, înregistrată sau descărcabile
online
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, caractere și clișee tipografice, albume
fotografice, programe pentru diferite evenimente
(tipărituri), fotografii imprimate, cărți, cărți
manuscrise, cărți ilustrate, cărți educative,
albume de nuntă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
furnizare de informații privind comerțul exterior,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, 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,
publicitate online, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate în
reviste, publicitate prin bannere, publicitate și
reclamă, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de asistență și
informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare privind
vânzarea de bunuri mobile, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, publicitate prin
corespondență, organizarea de publicitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare de obiecte
pentru organizarea nunții, servicii de vânzare
online obiecte pentru nuntă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, gestiunea de liste

cu cadouri de nuntă pentru a fi selectate de către
terți (registru cadouri).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicarea de fotografii,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de baluri, administrare
(organizare) de activități culturale, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, divertisment on-line, divertisment
interactiv on-line, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(540)

ZOHO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Rafturi de depozitare mobile (mobilier),
unități de mobilier, mobilier integrat, birouri,
mobilier școlar, scrinuri (mobilier), paravane
despărțitoare (mobilier), mese de toaletă

(210) M 2020 05615
(151) 10/08/2020
(732) MIHAI ZGARDAN, 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA

STR. EUGEN LOVINESCU NR. 11, 
AP. 1, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA
SORANA-ANDRADA ZGARDAN,
STR. EUGEN LOVINESCU NR.11, 
AP. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA
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(mobilier), etajere pentru biblioteci, mese
(mobilier), mobilier transformabil, unități de
colț (mobilier), mese consolă, suporturi pentru
haine (mobilier), mobilier combinat, polițe
(mobilier), unități pentru perete (mobilier),
mobilă și mobilier, paturi, așternuturi, saltele și
perne, accesorii de interior pentru garderobe
respectiv: agăţători pentru haine/agăţători pentru
îmbrăcăminte, cârlige de agăţat, nemetalice/
cârlige, nemetalice, pentru suporturile de haine,
cuiere, huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
dulapuri, dulapuri pentru haine, dulapuri
încastrate, dulapuri pentru baie, dulapuri de
bucătărie, dulapuri pentru dormitor, rechizite de
birou (mobilier), bănci (mobile), tăblii masă,
sertare (piese de mobilier), mese de toaletă,
comode, elemente de mobilier, canapele (care
sunt extensibile), pereți despărțitori (mobilier),
unități de mobilier pentru bucătării, plăci frontale
de dulapuri, picioare de scaun, picioare de masă,
picioare pentru mobilă, ghidaje (dispozitive de
culisare) pentru sertare (articole metalice pentru
mobilier), seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, standuri
pentru ziare, mobilă de toaletă pentru lavoare,
mobilier baie, mobilier realizat din șipci, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
module mobile de bar (mobilier), mobilă cu pat
încorporat, mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier din lemn, mobilier din materiale plastice,
mobilier din piele, mobilier din ratan, mobilier din
înlocuitori ai lemnului, mobilier de baie modular,
mobilier pentru copii, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru dormitor, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier de baie, mobilier de interior,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
de bucătărie, mobilier pentru cantine, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
cameră de zi, mobile de birou, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier de uz industrial,
mobilier încastrat, panouri de expunere sub
formă de mobilier, panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, panouri separatoare (mobilier),
panouri de mobilier, panouri pentru partea din
spate (piese de mobilier), panouri sub formă de
mobilier, plăci frontale pentru sertare, obloane
de interior, piedestaluri (mobilier), șezlonguri
pentru transatlantice, scaune de birou, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, extensii
pentru mese, protecții pentru mobilier, etajere de
birou, rafturi modulare (mobilier), rafturi pentru
depozitare, mobilier cu rafturi pentru perete,
rafturi sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese

de mobilier pentru copii, rafturi de depozitare
(mobilier), etajere pentru încălțăminte, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, birouri și
mese, scaune ergonomice, scaune, scaune
pentru săli de mese, scaune cu ax, scaune
pliante, scaune ca mobilier de birou, taburete,
muluri pentru mobilier (ornamente), mese de
bucătărie, mese de conferință, mese pentru săli
de mese, măsuțe, dulapuri cu vitrină, corpuri de
bucătărie, dulapuri pentru veselă, mobilier, piese
de mobilier.
27. Preşuri, carpete, covoare.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
37. Servicii de construcţii civile.

───────
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(540)

7crai

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.04;
27.07.02; 24.09.05; 29.01.12

clase:
39. Organizare de tururi turistice pentru terți,
organizare și realizare de vizite turistice,
organizare de vizite turistice cu ghid (însoţirea
călătorilor), organizare de circuite turistice,
organizarea de rute turistice (transport), vizitarea
obiectivelor turistice, organizare de vizite
turistice, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, furnizare de informații pe internet
despre călătorii turistice, servicii de rezervări
oferite de agenții pentru tururi pentru vizitarea
obiectivelor turistice, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, vizitarea obiectivelor turistice,
organizare de rute turistice, organizare de tururi
ale orașelor, organizare de tururi de oraș și
de excursii, organizare și rezervare de excursii
și de tururi de oraș, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de oraș,
organizare de excursii, excursii de o zi și

tururi de oraș, planificare și organizare de
tururi de oraș și de excursii de o zi, servicii
de turism (organizarea călătoriilor), servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii specifice agențiilor
de turism (organizarea călătoriilor) și servicii
de rezervări, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, livrare de
alimente de către restaurante.
41. Ateliere recreative, ateliere organizate
în scopuri culturale, concerte în direct
susținute de formații muzicale, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, organizare de conferințe, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentații în direct,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și realizare de târguri cu
scop cultural sau educațional, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate,
pregătire și instruire, servicii de recreere și
instruire, demonstrații în scop de instruire,
organizare de seminare de instruire, organizare
de demonstrații în scop de instruire, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, servicii de educație referitoare la arta
culinară, servicii de consultanță în domeniul
competițiilor culinare, furnizare de cursuri de
pregătire referitoare la turismul cu rulotă,
efectuarea de excursii cu ghid.
43. Servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
de hanuri turistice, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,

(210) M 2020 05616
(151) 10/08/2020
(732) SÎNZIANA HATHAZI, 

STR. CERBULUI, NR. 5, AP. 1, 
JUD.BRAŞOV, BRAŞOV, 
BRAȘOV,  ROMANIA
CAMIL HATHAZI, 
STR. TAMASNR. 8, JUD. 
BRASOV, ZĂRNEŞTI,BRAȘOV, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de
restaurante (servirea mesei), furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru reuniuni, rezervare de cazare la
hotel, servicii ale agențiilor de cazare, asigurare
de facilități pentru târguri (cazare), închirieri
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de camping
pentru turiști (cazare), rezervări de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, rezervare de spații de cazare
în cadrul campingurilor, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de rezervare de locuri de cazare
(time-share), furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor și

servicii de agenții pentru rezervarea cazării pe
timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi,
servirea de băuturi în microberării, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bar
cu servire de vin, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
pentru săli spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de informare privind restaurantele,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(540)

Caramela Magică
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Caramele tari (dulciuri) învelite în zahăr.

(210) M 2020 05618
(151) 11/08/2020
(732) MIHAIL BARBUS, 

STR. TUDOR VLADIMIRESCU 
NR. 218, JUD.VÂLCEA, BAILE 
GOVORA,  VALCEA, ROMANIA
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32. Siropuri pentru fabricarea băuturilor, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe.
35. Servicii de comerţ cu produsele din clasele
30 şi 32 şi promovarea acestora prin intermediul
site-urilor.

───────

(210) M 2020 05619
(151) 11/08/2020
(732) PROFI PARTY RENTALS SRL,

STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 9,
JUD. VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

PARTIZAN GRILL HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05620
(151) 11/08/2020
(732) SC WINNERS EFENDI MARKETS

(540)

KASAPEFENDI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(540)

domi qualità perfetta!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
04.02.20

clase:
3. Detergent rufe, detergent de curăţat, discuri
(tampoane) demachiante din bumbac.
6. Folii aluminiu.
16. Saci menajeri, din hârtie sau plastic, folii
alimentare, din hârtie sau plastic, hârtie de copt.
21. Bureţi de vase, bureţi inox, lavete
absorbante, lavete microfibră, mănuşi de uz
casnic, scobitori, articole de curăţare.

───────

SRL, 
SOSEAUA OLTENITEI NR.162, 
CAMERA 1, BLOC 3, SCARA4, 
ETAJ 10, AP. 157, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2020 05621
(151) 11/08/2020
(732) IARO TRADING SRL,

STR. ION CREANGA NR. 38, 
CAM 1,PARTER, JUD. IASI, 
COMUNA VALEA LUPULUI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

Regata

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.01; 29.01.12

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

35.  Servicii de comercializare, servicii de
vânzare, servicii de agenții de import-
export, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare și de informare
a consumatorilor, servicii de intermediere
comercială, servicii de comandă pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,
inclusiv online în legătură cu articole de
construcție, de bricolaj și de grădină, precum
și alte bunuri de consum pentru domeniul
bricolajului, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata, inclusiv online în legătură cu
aparate electrocasnice și electronice, sisteme
de iluminat, dispozitive pentru tehnologia
informației, dispozitive pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea datelor sonore
și a datelor de imagine, servicii de vânzare
prin corespondență online sau prin cataloage
de vânzare în legătură cu articole de
construcție, de bricolaj și de grădină, precum
și alte bunuri de consum pentru domeniul
bricolajului, regruparea în avantajul terților a
produselor diverse (cu excepția transportului lor)

permițând consumatorilor să le cumpere comod,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prelucrarea computerizată a comenzilor de
achiziție online, consultanță și informare în
legătură cu serviciile menționate anterior.

───────

(210) M 2020 05625
(151) 11/08/2020
(732) SC ATLANTIC ROYAL SRL,

(540)

ATLANTIC

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 27.05.01; 29.01.03

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

28. Aparate pentru jocuri video.
───────

(210) M 2020 05622
(151) 11/08/2020
(732) REGATA SRL, 

STR. LAMINORULUI NR. 65, 
JUD.DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru,
albastru

STR. REPUBLICII NR. 87, AP.1, 
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(591) Culori revendicate: turcoaz
(HEX=#40e0d0)
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(540)

WEGLOO Glamping
under 5 million stars

(531) Clasificare Viena:
07.01.21; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

clase:
43. Servicii de cazare temporară în spaţii special
amenajate, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare de
informații pe internet despre cazare temporară.

───────

(540)

LIDER FURNITURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.09; 12.01.09

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

20. Mobilă și mobilier, canapele.
───────

(210) M 2020 05626
(151) 11/08/2020
(732) BETACONS COMPANY SRL, 

STR. MIHAI BRAVU NR. 246, 
JUDEŢUL  PRAHOVA, PLOIEŞTI, 
PRAHOVA,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, BL.ST2, 
SC. B, ET. 5, AP. 46,JUD. 
CONSTANTA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 05629
(151) 11/08/2020
(732) LIDER FURNITURE SRL, 

STR. PARÂNG NR. 4, BL. H2, 
AP. 26,JUDETUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: galben, verde, mov,
alb, gri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

346

(540)

Clini

(531) Clasificare Viena:
07.03.11; 05.03.11; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

3. Prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu agenți de curățare, șervețele parfumate,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
șervețele impregnate pentru uz cosmetic,
șervețele impregnate cu preparate de curățare,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
șervețele de hârtie impregnate pentru curățarea
vaselor de bucătărie, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele
de menaj, produse aromatice de uz casnic,
preparate pentru spălare de uz menajer,
detergenți de rufe pentru curățare de uz menajer.
5. Şervețele dezinfectante, șervețele de
uz medical, șervețele impregnate cu

medicamente, șervețele sanitare pentru
uz menajer, dezinfectanți și antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
dezinfectante folosite pentru igienă, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
dezinfectante, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate deodorante universale
pentru uz menajer, comercial sau industrial,
altele decât cele pentru uz uman sau veterinar.
6. Folii metalice pentru ambalare și
împachetare, folii metalice pentru gătit.
16. Folie de plastic pentru împachetarea
alimentelor, hârtie de împachetat alimente, hârtie
pentru copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie reciclată, hârtie fină, hârtie pentru
șervețele, hârtie semiprelucrată, hârtie de uz
industrial, hârtie de bucătărie, produse din hârtie
de unică folosință, prosoape din hârtie, prosoape
de hârtie utilizate la curățenie, prosoape igienice
din hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie
pentru față, șervețele de hârtie, șervețele pentru
baie, șervețele de unică folosință, șervețele de
buzunar din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
servețele din hârtie pentru față, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de toaletă din
hârtie, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele de hârtie pentru uz casnic, pungi de
plastic pentru copt în cuptor.

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul şi ridicata referitoare la
folii metalice pentru ambalare și împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
șervețele parfumate, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, șervețele impregnate
pentru uz cosmetic, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de

(210) M 2020 05631
(151) 11/08/2020
(732) TITAN COMERT SRL,

BD-UL MIHAI VITEAZU NR. 58, 
BL. CORPB, JUDEŢ SĂLAJ, 
ZALĂU, SĂLAJ,  ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde, roşu, alb,
negru, gri

21. Lavete de spălat vase, bureți abrazivi, bureți,
bureți de menaj, bureți din sârmă, bureți pentru
bucătărie, bureți pentru vase, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți artificiali pentru uz
casnic, bureți pentru baie din plasă, bureți pentru
raclete de geam, bureți de baie, bureți pentru
corp, bureți cosmetici, forme pentru copt, din
hârtie, ustensile de menaj, mănuși de menaj,
articole de menaj, recipiente de unică folosință
din folie de aluminiu, de uz casnic, forme din
aluminiu (ustensile de bucătărie), vase pentru
gătit din aluminiu, folii pentru copt.
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prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul şi ridicata referitoare la forme
pentru copt, din hârtie, ustensile de menaj,
mănuși de menaj, articole de menaj, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de
uz casnic, forme din aluminiu (ustensile de
bucătărie), vase pentru gătit din aluminiu, folii
pentru copt, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog pentru folii metalice pentru ambalare
și împachetare, folii metalice pentru gătit,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu agenți de curățare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog pentru șervețele
parfumate, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog pentru
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, produse antistatice de uz
menajer, preparate pentru îndepărtarea petelor
de pe articolele de menaj, produse aromatice
de uz casnic, preparate pentru spălare de
uz menajer, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog pentru detergenți de rufe
pentru curățare de uz menajer, șervețele
dezinfectante, șervețele de uz medical, șervețele
impregnate cu medicamente, șervețele sanitare
pentru uz menajer, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog pentru dezinfectanți
și antiseptice, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, dezinfectante folosite pentru igienă,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
pentru săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog

bucătărie, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul şi ridicata referitoare la
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, produse antistatice de uz
menajer, preparate pentru îndepărtarea petelor
de pe articolele de menaj, produse aromatice
de uz casnic, preparate pentru spălare de uz
menajer, detergenți de rufe pentru curățare de uz
menajer, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul şi ridicata referitoare la
șervețele dezinfectante, șervețele de uz medical,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanți
și antiseptice, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, dezinfectante folosite pentru igienă,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
servicii  prestate  online  de  un  magazin  de 
vânzare  cu  amănuntul şi  ridicata  referitoare 
geluri  dezinfectante antibacteriene  cu  alcool, 
săpunuri  dezinfectante, produse dezinfectante 
pentru spălare (alteledecât săpunuri), materiale 
textile  pentru  curățare impregnate  cu 
dezinfectant,  de  uz  igienic, preparate 
deodorante  universale  pentru  uz menajer, 
comercial sau industrial, serviciiprestate online
de  un  magazin  de  vânzare cu  amănuntul  şi 
ridicata  referitoare  la  folie de  plastic  pentru 
împachetarea  alimentelor, hârtie  de 
împachetat alimente, hârtie pentru copt, hârtie 
igienică,  hârtie  absorbantă,  hârtie reciclată, 
hârtie  fină,  hârtie  pentru  șervețele, hârtie 
semiprelucrată, hârtie de uz industrial,hârtie 
de  bucătărie,  produse  din  hârtie  de unică 
folosință,  servicii  prestate  online  de  un
magazin de vânzare cu amănuntul şi ridicata
referitoare la prosoape din hârtie, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie, prosoape igienice din
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie pentru
față, servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul şi ridicata referitoare la
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele pentru
baie, șervețele de unică folosință, șervețele de
buzunar din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
șervețele din hârtie pentru față, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de toaletă din
hârtie, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele de hârtie pentru uz casnic, pungi de
plastic pentru copt în cuptor, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
şi ridicata referitoare la lavete de spălat vase,
bureți abrazivi, bureți, bureți de menaj, bureți
din sârmă, bureți pentru bucătărie, bureți pentru
vase, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
artificiali pentru uz casnic, bureți pentru baie din
plasă, bureți pentru raclete de geam, bureți de
baie, bureți pentru corp, bureți cosmetici, servicii
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pentru preparate deodorante universale pentru
uz menajer, comercial sau industrial, folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
pentru hârtie de împachetat alimente, hârtie
pentru copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie reciclată, hârtie fină, hârtie pentru
șervețele, hârtie semiprelucrată, hârtie de uz
industrial, hârtie de bucătărie, produse din
hârtie de unică folosință, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog pentru prosoape din
hârtie, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape igienice din hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie pentru față, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog pentru
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele pentru
baie, șervețele de unică folosință, șervețele
de buzunar din hârtie, șervetele de masă
din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele din celuloză
de uz casnic, șervețele de hârtie pentru uz
casnic, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog pentru pungi de plastic pentru
copt în cuptor, lavete de spălat vase, bureți
abrazivi, bureți, bureți de menaj, bureți din
sârmă, bureți pentru bucătărie, bureți pentru
vase, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
artificiali pentru uz casnic, bureți pentru baie
din plasă, bureți pentru raclete de geam, bureți
de baie, bureți pentru corp, bureți cosmetici,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
pentru forme pentru copt, din hârtie, ustensile
de menaj, mănuși de menaj, articole de menaj,
recipiente de unică folosință din folie de aluminiu,
de uz casnic, forme din aluminiu (ustensile de
bucătărie), vase pentru gătit din aluminiu, folii
pentru copt, servicii de publicitate, marketing şi
promovare de folii metalice pentru ambalare și
împachetare, folii metalice pentru gătit, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu agenți
de curățare, servicii de publicitate, marketing
şi promovare de șervețele parfumate, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele

de hârtie impregnate pentru curățarea vaselor
de bucătărie, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, servicii de
publicitate, marketing şi promovare de produse
antistatice de uz menajer, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse aromatice de uz casnic, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenți de
rufe pentru curățare de uz menajer, șervețele
dezinfectante, șervețele de uz medical, șervețele
impregnate cu medicamente, șervețele sanitare
pentru uz menajer, servicii de publicitate,
marketing şi promovare de dezinfectanți
și antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, servicii de
publicitate, marketing şi promovare de produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, servicii de
publicitate, marketing şi promovare de folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
hârtie de împachetat alimente, hârtie pentru
copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă, hârtie
reciclată, hârtie fină, hârtie pentru șervețele,
hârtie semiprelucrată, hârtie de uz industrial,
hârtie de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosință, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru față,
servicii de publicitate, marketing şi promovare de
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele pentru
baie, șervețele de unică folosință, șervețele
de buzunar din hârtie, șervetele de masă
din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele din celuloză
de uz casnic, șervețele de hârtie pentru uz
casnic, servicii de publicitate, marketing şi
promovare de pungi de plastic pentru copt în
cuptor, lavete de spălat vase, bureți abrazivi,
bureți, bureți de menaj, bureți din sârmă,
bureți pentru bucătărie, bureți pentru vase,
bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți artificiali
pentru uz casnic, bureți pentru baie din plasă,
bureți pentru raclete de geam, bureți de baie,
bureți pentru corp, bureți cosmetici, servicii de
publicitate, marketing si promovare de forme
pentru copt, din hârtie, ustensile de menaj,
mănuși de menaj, articole de menaj, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de
uz casnic, asistență în afaceri, management și
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servicii administrative in legatură cu folii metalice
pentru ambalare și împachetare, folii metalice
pentru gătit, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, șervețele
parfumate, asistență în afaceri, management și
servicii administrative în legatură cu șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
de hârtie impregnate pentru curățarea vaselor
de bucătărie, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, asistență în
afaceri, management și servicii administrative in
legatură cu produse antistatice de uz menajer,
preparate pentru îndepărtarea petelor de pe
articolele de menaj, produse aromatice de
uz canic, preparate pentru spălare de uz
menajer, asistență în afaceri, management și
servicii administrative în legatură cu detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer,
șervețele dezinfectante, șervețele de uz medical,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanți
și antiseptice, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, dezinfectante folosite pentru igienă,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative în legatură cu săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
dezinfectante, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate deodorante universale
pentru uz menajer, comercial sau industrial,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative in legatură cu folie de plastic
pentru împachetarea alimentelor, hârtie de
împachetat alimente, hârtie pentru copt, hârtie
igienică, hârtie absorbantă, hârtie reciclată,
hârtie fină, hârtie pentru șervețele, hârtie
semiprelucrată, hârtie de uz industrial, hârtie
de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosință, asistență în afaceri, management și
servicii administrative în legatură cu prosoape
din hârtie, prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie pentru față, șervețele,
șervețele de hârtie, șervețele pentru baie,
șervețele de unică folosință, asistență în afaceri,
management și servicii administrative în legatură
cu șervețele de buzunar din hârtie, șervetele
de masă din hârtie, șervețele din hârtie pentru
față, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele din
celuloză de uz casnic, șervețele de hârtie pentru

uz casnic, asistență în afaceri, management
și servicii administrative in legatură cu pungi
de plastic pentru copt în cuptor, lavete de
spălat vase, bureți abrazivi, bureți, bureți
de menaj, bureți din sârmă, bureți pentru
bucătărie, bureți pentru vase, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți artificiali pentru uz
casnic, bureți pentru baie din plasă, bureți
pentru raclete de geam, bureți de baie, bureți
pentru corp, bureți cosmetici, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
în legatură cu forme pentru copt, din hârtie,
ustensile de menaj, mănuși de menaj, articole
de menaj, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse din hartie,
dezinfectanti şi produse pentru menaj, servicii
de intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la produse din hârtie, dezinfectanţi şi produse
pentru menaj, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
consultanță privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de produse
din hartie, dezinfectanţi şi produse pentru menaj
(cu excepţia transportului), permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────
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(540)

cube happiness

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2020 05634
(151) 12/08/2020
(732) REGIA AUTONOMA

(540)

Sala Palatului

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

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

───────

(210) M 2020 05635
(151) 12/08/2020
(732) CARINA-ELENA OLTEANU,

(540)

KARINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de club (divertisment), servicii de
divertisment, servicii de discotecă, servicii de
compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertiment), furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, publicarea de texte
muzicale, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităţilor de recreere, compunerea
de melodii, divertisment de televiziune,
subtitrare, traducere, meditaţii, scrierea de texte,
altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 05632
(151) 25/08/2020
(732) C&C CAFE NORD SRL, 

STR. SMMARANDA BRĂESCU 
NR.1, BL. 1F, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT, 
STR. MOLIERE JEAN BAPTISTE 
NR. 6 - 8, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011964, ROMANIA

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

BLD. UNIRII NR. 61, BL. F3, SC.5, 
AP. 117, ET. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

R Store Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.05.01

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

25. Îmbrăcăminte.
35. Publicitate, marketing şi servicii de comerţ
online şi offline cu produse de îmbrăcăminte.

───────

(540)

optimart crema
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme cosmetice.

───────

(210) M 2020 05638
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

(540)

NEO HERĂSTRĂU PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
şi de reparaţii, extracţie minieră, foraje pentru
extracţia de petrol şi de gaze.

───────

(210) M 2020 05636
(151) 12/08/2020
(732) VYLYOTYS SRL, 

TARGOVISTE NR. 4, BL. 37, 
SC. B, AP. 24,TARGOVISTE, 
DAMBOVIȚA,ROMANIA

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

(210) M 2020 05637
(151)    12/08/2020
(732)    NOVOLINE PHARM SRL,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA 
NR.1, BL. I2, SC. A, PARTER, AP.1, 
JUDEŢ TULCEA, TULCEA, 
ROMANIA

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

S.A., 
STR. MAXIM GORKI NR.20, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 05639
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

(540)

ONE HERĂSTRĂU OFFICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
şi de reparaţii, extracţie minieră, foraje pentru
extracţia de petrol şi de gaze.

───────

(540)

PRO FM OPEN RADIO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05643
(151) 12/08/2020
(732) ATELIER DE PĂPUŞI ELIJOY

(540)

eLijoy for the joy of
loving and learning

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09;
27.05.10

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, paturi
(jucării), case pentru păpuşi, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşabilă, păpuşi
marionete, jucării umplute.
35. Regruparea în avantajul terţilor a diverse
produse: jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, paturi,
case pentru păpuşi, jucării de pluş, jucării de
pluş cu păturică ataşabilă, păpuşi marionete,
jucării umplute (cu excepţia transportului), prin

S.A., 
STR. MAXIM GORKI NR. 20, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210) M 2020 05641
(151) 12/08/2020
(732) RCS & RDS S.A, 

STR. DR. STAICOVICI NR. 75, 
FORUM2000 BUILDING, FAZA I, 
ETAJ2, SECTOR 5 , 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu deschs
(RGB 255, 199, 8), roşu (RGB 237, 28,
36), verde (RGB 2, 172, 84), alb (RGB
255, 255, 255), maro (RGB 35, 31, 32)

S.R.L., 
STR. MĂRGELELOR NR.76-80, 
BL. N2, SC. 3, PARTER,  AP. 34, 
CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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intermediul unui lanţ de magazine şi comerţ
electronic (online sau internet), permiţănd
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(540)

EUROPAN PROD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum, sticlă pentru construcţii.

───────

(540)

Hairitage Style

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.24

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

44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2020 05645
(151) 12/08/2020
(732) SMART OPENING SRL, 

STR. DUMITRU BUZDUN NR. 2,
LOC. CORABIA, JUDEȚUL OLT,
CORABIA, OLT, ROMANIA

(210) M 2020 05646
(151) 12/08/2020
(732) HAIRITAGE STYLE SRL, 

STR. AV. PROTOPOPESCU NR. 11, 
BL. C1,AP. 48, ET. 11, SECTOR 1
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,011725, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURI  A14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA
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(210) M 2020 05647
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

(540)

Yacht EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broșuri tipărite, articole de
papetărie şi materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărţi şi ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de adiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu

ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi,
broșuri tipărite, articole de papetărie şi
materiale educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

STR. CULTUL PATRIEI NR.18, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., 
STR. 11 IUNIE NR. 51,CLĂDIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA
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(540)

moon resort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 26.03.23

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

cazare la hotel, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, rezervare
de locuri de cazare pentru călători, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, rezervare
pe internet de cazare temporară, rezervări de
camere, rezervări de hotel pentru terți, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(540)

laguna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 05651
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

(540)

ONE HERĂSTRĂU OFFICE

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

(210) M 2020 05648
(151) 12/08/2020
(732) MOON RESORT SRL,

SOSEAUA BUCURESTI NORD
 NR. 10B,CAMERA 3, CORP 
B2, SCARAA, ET. 3, AP. 444, 
JUD. ILFOV,VOLUNTARI, 
ILFOV, ROMANIA

43. Cazare temporară, hoteluri, servicii de
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de închiriere de
camere (cazare temporară), închirieri de spații
de cazare temporară, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, furnizare de servicii
de rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
rezervări de hoteluri, rezervări la hoteluri,
informații cu privire la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de

(210) M 2020 05649
(151) 12/08/2020
(732) LAGUNA ALBASTRA SRL, 

S.A., 
STR. MAXIM GORKI NR.20, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

STR. REPUBLICII NR. 51, BL. B, 
AP. 8,  JUD. BIHOR, ORADEA, 
BIHOR,  ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., 
STR. 11 IUNIE NR. 51,CLĂDIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURIA 14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,ROMANIA
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clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
03.07.03; 03.07.19

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

43. Servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare

şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de restaurant udon
and soba, servicii de restaurant washoku.

───────

(210) M 2020 05654
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Cargo&Bus

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 29.01.12

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărți, broșuri tipărite, articole de
papetarie și materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărți și ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul și

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

(210) M 2020 05653

(732) MENIUTV VLOGGING SRL,
(151) 12/08/2020

SOS. OLTENITEI NR. 10, BL. 2C, 
SCARA2, ETAJ 10, AP. 77, 
SECTOR 4,BUCURESTI, 
ROMANIA

Codzilla Sauce & Grill
Your Hot Cock With
Crazy Sauce - Slurp!

(591) Culori revendicate: roşu, negru, galben,
gri, alb

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

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul și prin intermediul
rețelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărți,
broșuri tipărite, articole de papetarie și
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie TV prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărți și reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 05655
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MotorXpert

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.13

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărți, broșuri tipărite, articole de
papetarie și materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărți și ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul și
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul și prin intermediul

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

358

rețelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărți,
broșuri tipărite, articole de papetarie și
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie TV prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărți și reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(540)

DAVIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 11.03.02; 24.01.13

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.
45. Servicii personale şi sociale prestate de
terţi pentru a satisface nevoile persoanelor,
consultanţă în astrologie, servicii de cartomanţie,
previziuni astrologice, consultanţă spirituală,
furnizarea de citire personalizată a cărților de
tarot, servicii de numerologie.

───────

(210) M 2020 05658
(151) 12/08/2020
(732) DANIELA CURPENE, 

STR. MOLDOVEI NR. 20, BL. 55, 
SC. C, APT. 50, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
ADRIAN CURPENE, 
STR. PRINCIPALA NR. 38, 
SAT VOINESTI, JUD. DAMBOVITA,
COMUNA VOINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.  POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP.19 SECTOR 1, BUCURESTI, 
010497, ROMANIA
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(210) M 2020 05659
(151) 12/08/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
STR. PIATA UNIRII NR. 1, CAM.
133, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

THERMALIS ORADEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport pentru călătorii și tururi de vizitare a
obiectivelor turistice (sightseeing tours).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de rezervare de spații
pentru turiști, în special prin agenții de turism sau
brokeri, pensiuni pentru animale.
44. Servicii medicale, servicii de spitalizare,
servicii de telemedicină, servicii de clinică
medicală și servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării și tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările cu
raze X și prelevarea de probe de sânge, servicii
de terapie, de exemplu, fizioterapie și logopedie,
servicii de casă de convalescență și servicii de
sanatorii, sfaturi privind nutriția și dieta, servicii
de centru de sănătate, creșterea animalelor,
toaletarea animalelor.

───────

(210) M 2020 05661
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

(540)

NEO HERASTRAU PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(740) CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, 
STR. POPA SAVU, NR. 42,PARTER, 
SECTOR 1, P.O.BOX 2-229,,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA

S.A., 
STR. MAXIM GORKI NR.20, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu burgund, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

JHC COURIER
ALWAYS IN MOTION

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 27.05.01; 29.01.12

clase:
39. Colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, colectarea
scrisorilor, distribuire de corespondență,
distribuirea corespondenței, distribuirea de
colete, distribuirea scrisorilor, expediere
de documente, expedierea corespondenței,
francarea corespondenței, livrare de colete prin
curier, livrare de corespondență prin curier,
livrare de documente, livrare de documente
(înmânate personal), livrare de documente
prin mijloace neelectronice, livrare de mesaje
(curier), livrare de mărfuri prin curier, livrare
expres de corespondență, livrare și expediere de
corespondență, livrare și expediere de scrisori
și de colete, închirieri de cutii poștale, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
organizarea expedierii de colete pe cale maritimă

sau aeriană, organizarea ridicării de colete,
organizarea transportului de colete, organizarea
transportului de pachete pe cale
aeriană, organizarea transportului de pachete
pe cale maritimă, organizarea transportului de
pachete pe cale terestră, ridicare de documente,
ridicare de pachete, ridicare și livrare de
scrisori, servicii de colectare de colete, servicii
de curierat, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), servicii de curierat (mărfuri), servicii
de curierat aerian, servicii de curierat pentru
livrarea de colete, servicii de curierat pentru
livrarea de mărfuri, servicii de distribuire a
corespondenței, servicii de localizare și urmărire
de scrisori și colete, servicii de mesagerie
pentru mesaje, servicii de mesagerie pentru
scrisori, servicii de post-restant, servicii de
primire a coletelor, servicii poștale, transport
de colete, transport de colete în 24h, transport
de scrisori, transport prin curier, transportarea
peste noapte a scrisorilor pe cale aeriană,
transportarea peste noapte a scrisorilor pe
cale rutieră, distribuirea de ziare, distribuirea
revistelor, expediere de mărfuri, expediere
de marfă, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, ambalarea
produselor, antrepozit vamal, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri (servicii
de depozitare), logistică de transport.

───────

(540)

Idillio

(210) M 2020 05665
(151) 13/08/2020
(732) JOKER HOUSE CLUB SRL, 

STR. CASTANILOR NR. 34B, 
CAM. 2,COMUNA SĂBĂRENI, 
JUDEŢULGIURGIU, SAT 
SĂBĂRENI,GIURGIU, 
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR.GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,  
OTOPENI, 075150

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

(210) M 2020 05670
(151) 12/08/2020
(732) ELIXIRIUM X ZONE SRL, 

B-DUL BUCURESTI NR. 5, 
BL. 5, ET. IV, AP. 23, 
JUDETULMARAMURES, 
BAIA MARE,430281, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse de toaletă nemedicinale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, servicii de agenții de import-export,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, achiziționare de
produse și servicii pentru alte firme, achiziții
de produse în numele societăților terțe,
abonamente la ziare, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicaţii, abonament
la ziare electronice, abonament la un pachet
media de informații, abonament la un canal de
televiziune.

───────

STEJARULUI NR. 33, JUDETUL
TULCEA, BABADAG, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

ANIMAL VETER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.01.08; 03.01.06;
05.03.13

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.
44. Îngrijire de animale de companie, curățarea
animalelor de companie, perierea animalelor de
companie, saloane de îngrijire pentru animale
de companie, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea animalelor de companie, servicii
de îmbăiere pentru animale de companie,
servicii prestate de saloane de frumusețe pentru
animale de companie, asistență medicală pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(540)

Visul Miresei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de design şi estetică industrială,
servicii de decoraţiuni interioare şi anume
aranjare şi decorare de spaţii pentru diverse
evenimente.
44. Servicii de artă florală, respectiv compoziții
(aranjamente) florale și servicii de grădinărit-
peisagistică.

───────

(210) M 2020 05671
(151) 12/08/2020
(732) ANIMAL VETER S.R.L., STR.

(591) Culori revendicate: verde deschis,
albastru

(210) M 2020 05672
(151) 12/08/2020
(732) NEREIDA CONSULT SRL, 

STR. LILIECILOR NR. 142, 
JUDETULDAMBOVITA, 
DUMBRAVA, 137458,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
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(540)

Buchete Gigant
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
artă florală, respectiv compoziţii (aranjamente)
florale şi servicii de grădinărit-peisagistică.

───────

(540)

gust de acasă O marcă
a brandului Annabella

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(210) M 2020 05673
(151) 12/08/2020
(732) NEREIDA CONSULT SRL, 

STR. LILIECILOR NR. 142, 
JUDETULDAMBOVITA, 
DUMBRAVA, 137458, ROMANIA

(210) M 2020 05674
(151) 12/08/2020
(732) S.C. ANNABELLA S.R.L., 

STR. BARAJULUI NR. 52, 
JUD. VÂLCEA,RÂMNICU VALCEA,
VALCEA,  ROMANIA

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

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de curte
şi vânat, produse din carne, mezeluri,  intestine 
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,extracte 
din  carne,  gelatină,  conserve  din  carne, 
conserve de peşte, salate cupeşte, înlocuitori de
carne pe bază de legume, fructe şi legume 
conservate,   congelate, coapte, uscate şi fierte,
amestecuri de legume deshidratate, fructe
confiate, fructe glazurate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, gemuri, marmeladă, magiun,
murături, zacuscă, suc de tomate pentru gătit, 
paste de tomate, porumb dulce,procesat, suc
de  lămâie  de  uz  culinar,  chipsuri  de  cartofi, 
fulgi  de  cartofi,  chipsuri  de legume,  flori 
comestibile,  preparate,  ciuperci  conservate, 
trufe,  conservate,  boabe  de soia,  conservate, 
alimentare,  linte,  conservată,  sucuri  vegetale 
pentru  gătit,  salate vegetale,  preparate  pentru 
supă vegetală, amestecuri de legume pentru 
supe, amestecuri  de  legume  pentru  ciorbe, 
chipsuri din fructe, chipsuri din legume, chipsuri
din  cereale,  amestecuri  de  fructe  uscate, 
amestecuri  de  fructe  şi  nuci  preparate, nuci 
preparate, nuci procesate, caju  preparat,  caju 
procesat,  arahide  procesate, arahide  prăjite, 
arahide  glazurate,  nuci glazurate,  seminţe 
comestibile  glazurate,  alune glazurate,  unt  de 
arahide,  stafide,  curmale  procesate,  fructe 
cristalizate,  migdale măcinate,  alune  prăjite, 
alune  sărate  preparate,  arahide  preparate, 
fulgi de nucă de cocos, nuci de cocos uscate, 
praf  de  nucă  de  cocos,  seminţe  de 
floarea-soarelui procesate,  seminţe  de 
floarea-soarelui, preparate,  produse  din  fructe 
uscate,  seminţe  de dovleac  preparate,  seminţe 
de  dovleac  procesate,  fructe  caramelizate, 
nuci Macadamia  preparate,  nuci  Macadamia
procesate, smochine preparate, curmale
preparate,  curmale  confiate,  fistic  preparat, 
fistic  procesat,  miez  de  nucă  preparat, alune 
preparate,  alune procesate,  alune de pădure 
procesate,  alune  de  pădure preparate, 
migdale  preparate,  migdale procesate,  fructe 
cu  coajă  lignificată  procesate,  gustări  pe 
bază  de  seminţe  comestibile  procesate 
şi/sau  preparate,  gustări pe  bază  de  alune, 
arahide,  fistic,  curmale,  nuci,  stafide,  migdale 
procesate  şi/saupreparate, gustări constând în
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amestecuri de fructe uscate/deshidratate şi nuci,
stafide,  alune,  arahide,  migdale,  fistic,  fructe 
deshidratate,  paste  vegetale tartinabile,  unt  de 
nucă  de  cocos,  creme  tartinabile  vegetale,
batoane pe bază de nuci şiseminţe, ouă, feluri 
de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi produse 
lactate,  brânză, unt,  sana,  chefir,  lapte  bătut, 
iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână, frişcă,
frişcă vegetală, băutură din lapte şi fructe (milk 
shake),  substituenţi  de  lapte,  lapte  de nucă  de 
cocos, lapte de soia, lapte de migdale, lapte 
de  arahide,  uleiuri  şi grăsimi  comestibile, 
supe,  baze  de  supă,  feluri de  mâncăruri 
preparate  care  conţin  în  principal carne, 
produse din soia, înlocuitori de carne pe bază 
de  soia,  aperitive congelate  preambalate 
constand în principal din fructe de mare, feluri 
de mâncăruripe bază de peşte şi/sau fructe de
mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri pe bază delegume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal 
din  legume,  produse  din legume  preparate, 
feluri de mâncăruri gătite pe bază de carne, 
conserve de carne preparată sau produse din 
carne  cu  legume,  feluri  de  mâncăruri  în 
conservă, alimente  gătite  pe  bază  de  legume, 
alimente gătite pe bază de carne, gustări pe bază
de  carne,  paste  tartinabile  vegetale,  polen 
preparat  pentru  alimentaţie, tahini,  pastă 
tartinabilă de alune, pastă tartinabilăde arahide.

 

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrișcă procesată, arpacaș procesat, feluri
de  mâncare  bazate  în  special  pe  orez,  paste 
făinoase  şi  tăiţei, tapioca  şi  sago,  făină  şi 
preparate din cereale, paste făinoase,
macaroane,  produse  expandate  din  cereale, 
produse  expandate  din  cereale  și glazurate, 
produse extrudate din cereale,produse pe bază
de orez pentru consum uman,produse pe bază
de  ovăz  pentruconsum  uman,  cereale  pentru 
micul  dejun,  fulgi de  porumb,  fulgi  de  ovăz,
batoane   cu  cereale,  batoane  energizante, 
batoane  cu musli,  gustări  pe  bază  de  musli, 
pizza,  sandvişuri,  produse  de  brutărie,
amestecuri  pentru  pâine,  amestecuri  pentru
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de  cofetărie,  pâine,  pesmet,  griş,covrigei, 
covrigi, sticks-uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri
cu  diverse  umpluturi  (produse  de  patiserie), 
produse  de  patiserie şi  produse  de  cofetărie,
  

produse de cofetărie pentru decorarea  pomilor
de  Crăciun,  iaurt îngheţat  (produse  de 
cofetărie  îngheţate), aluaturi,  foi  de  plăcintă, 
brioşe,  foietaje,  plăcintă, ciocolată,  tablete  de 
ciocolată  (dulciuri),  dulciuri (bomboane),  
marţipan,  drajeuri  conținând  alune, drajeuri 
conţinând  stafide,  drajeuri  conţinând migdale, 
drajeuri  conţinând  arahide,  fructe  trase în 
ciocolată  (bomboane),  batoane  dulci,  pastă  de
susan,  turte  de  orez,  caramele  (bomboane), 
floricele  de  porumb,  floricele  de porumb 
pentru  preparare  la  cuptorul  cu microunde, 
jeleuri  din  fructe  (dulciuri),  bomboane (dulciuri), 
praline, popcorn, îndulcitori naturali, migdale cu 
zahăr,  gustări  din  porumb,  drajeuri  de  fructe
(produse  de  cofetărie),  batoane  din  seminţe 
(produse  de  cofetărie),  turtă  dulce,  vafe,
napolitane, biscuiţi,  cozonac,  creme tartinabile 
(pe bază de ciocolată), îngheţată și produse din
îngheţată,  şerbeturi  şi alte  glazuri  comestibile, 
halva,  nuga,  rulade,  miniprăjituri, budinci, 
cornuleţe,  rahat,  zahăr,  înlocuitori  de  zahăr, 
gumă de mestecat,  miere şi produse din miere, 
creme  instant  pentru  prăjituri,  decoraţiuni 
pentru  prăjituri, băuturi  gata  preparate  pe  bază 
de  cafea,  băuturi  pe  bază  de  cacao  sau 
ciocolată, băuturi  pe  bază  de  ceai 
(nemedicamentoase), topinguri pentru prăjituri,
siropuri  pentru  cafea,  glazuri  dulci, umpluturi  pe
bază  de  ciocolată  pentru  prăjituri  şi plăcintă, 
melasă, drojdie, praf de copt, agenţi de dospire, 
sare,  condimente,  ierburi  conservate, muştar, 
piper,  oţet,  sosuri  şi  alte  (condimente), 
maioneză,  mirodenii,  arome alimentare  (altele 
decât  uleiurile  esenţiale), gheaţă  (apa 
îngheţată).
31. Alimente și băuturi pentru animale,
fructe, proaspete, legume, proaspete, nuci
neprocesate,  zarzavaturi  proaspete,  ciuperci, 
proaspete,  trufe, proaspete,  ierburi  de  grădină, 
proaspete,  fructe  cu  coaja  lemnoasă, 
proaspete.
32. Bere și produse din bere, băuturi non-
alcoolice aromatizate cu ceai, băuturi non-
alcoolice  aromatizate  cu  cafea,  băuturi 
non-alcoolice aromatizate  cu  cacao,  băuturi 
non-alcoolice din aloe vera, sucuri din fructe, 
sucuri din legume,nectaruri din fructe, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, 
băuturi  nealcoolice  pe  bază  de miere,  siropuri 
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───────

(540)

YONGO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 15.09.10

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

20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
perne antirostogolire pentru bebeluşi, fotolii,
saltele pentru schimbarea bebeluşilor, agăţători
pentru genţi, nemetalice, coşuri de pâine
pentru brutari, bambus, perdele din bambus,
butoaie, nemetalice, coşuri, nemetalice, coşuri
pentru copii / leagăne, bare de sprijin
pentru căzi, nemetalice, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi /
culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de

pentru băuturi, smoothie-uri, șerbeturi, extracte 
de  fructe  nealcoolice,  must,băuturi 
non-alcoolice  din  fructe  uscate,  cidru 
nealcoolic,  băuturi  pentru  sportivi, aperitive, 
nealcoolice,  esenţe  nonalcoolice pentru 
fabricarea băuturilor, cvas, limonade.

publicitare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale  sau  publicitare,  prezentarea 
produselor  în  mediile  de comunicare,  în 
scopuri  de  comercializare  cu amănuntul, 
servicii  de  promovare  a  produselor  in scopul 
vânzării.

(210) M 2020 05675
(151) 13/08/2020
(732) YONGO DESIGN S.R.L., 

STR. MARGARITARULUI NR. 39, 
SATOSTRATU, JUDETUL ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea  afacerilor,  lucrări  de  birou, 
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game  variate  de  produse  și  anume:  carne  și 
produse din carne, peşte și  produse din pește, 
păsări  şi  vânat,  extracte  din  carne,  fructe  şi 
legume conservate, congelate,uscate şi fierte, 
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, înlocuitori de 
produse  lactate,  uleiuri  şi  grăsimi  comestibile, 
cafea,  ceai, cacao,  înlocuitori  de  cafea,  orez, 
paste făinoase şi taieţei, tapioca şi sago, făină şi
preparate  din  cereale,  pâine,  produse  de 
patiserie  şi  cofetărie,  produse  de brutărie, 
dulciuri,  ciocolată,  îngheţată,  serbeturi, 
îngheţate comestibile,  zahăr,  miere, sirop de 
melasă,  drojdie,  praf  de  copt,  sare, 
condimente,  maioneză,  mirodenii,  plante
aromatice  conservate,  oţet,  sosuri  şi  alte 
condimente,  gheaţă  (apă  îngheţată),  diverse
produse  alimentare,  produse  alimentare 
preparate şi semipreparate, produsealimentare
congelate,  produse  agricole,  de  acvacultură, 
brute şi neprelucrate, cereale şi seminţe crude 
şi  neprocesate,  fructe  şi  legume  proaspete, 
plantearomatice proaspete, hrană şi băuturi 
pentru animale,  malţ,  bere,  băuturi 
nealcoolice,  ape minerale  şi  carbogazoase, 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparatenealcoolice pentru fabricarea 
băuturilor, băuturi alcoolice,preparate alcoolice 
pentru  fabricarea  băuturilor, (cu  excepţia 
transportului  lor)  permiţând  consumatorilor  să 
le  vadă  şi  să  le  cumpere  comod,  astfel  de 
servicii  putând  fi furnizate  prin  intermediul 
magazinelor  de vânzare  cu  amănuntul,  al 
punctelor  de  vânzare cu  ridicata,  prin 
intermediul automatelor pentru vânzarea de 
produse, alcataloagelor cu comandă prin poştă 
sauprin  mijloace  electronice,  de  exemplu 
prin intermediul  site-urilor  web,  aplicaţiilor  de
calculator sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii  de  comerţ  de  produse  oferite  de 
magazine, servicii de comerţ deproduse oferite 
de  supermarket-uri,  servicii  de  comerţ  de 
produse  oferite  de hypermarket-uri,  servicii  de 
comerţ  şi  de informare  a  consumatorilor, 
organizarea detârguri în scopuri comerciale sau
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fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobile, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri din
plastic pentru sigilarea pungilor, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, console, containere,
nemetalice (depozitare, transport), corali, dopuri
de plută pentru sticle, dopuri de plută, fildeş
vegetal, portmantouri, pătuţuri pentru copii,
tejghele (mese), huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textile, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobile,
dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi), nemetalice /
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,

sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobile,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, picioare
pentru mobile, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic / statuete din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru dosare,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă / elemente despărţitoare
din lemn pentru mobile, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobile, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale /
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
mobilă gonflabilă, organizatoare pentru bijuterii,
cuşti pentru animalele de gospodărie, panouri
de agăţat cheile, butoane rotative, nemetalice,
etichete din plastic, scări din lemn sau
plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre, picioare
pentru mobile, cutii de scrisori, nu din metal
sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi de
încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea cărnii,
dulapuri pentru medicamente, spumă de mare,
plăci de oglindă, oglinzi (lupe), scări mobile
pentru îmbarcare, nemetalice, pentru pasageri,
elemente mobile (decoraţiuni), geamanduri
de legare, nemetalice, landouri moses,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
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pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri / suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie / bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune / bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi (nemetalice),
vitrine (mobilă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit / saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, bare
pentru fixarea mochetei pe trepte, birouri de
lucrat în picioare, suporturi pentru maşinile de
calculat, statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, dozatoare

de prosoape, fixe, nemetalice / dozatoare
de prosoape, nemetalice, fixe, suporturi
de prosoape (mobilă), paleţi de transport,
nemetalici, tăvi, nemetalice, cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare a mortarului,
mese de scris / rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de haine,
suporturi pentru lavoare (mobilă), împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut / rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile / covoare
pentru automobile, covoare / carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material textil, covoraşe
de intrare, învelitori de pardoseală, protecţii
pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru
şeminee şi grătare, covoare pentru gimnastică /
saltele pentru gimnastică, linoleum, covoraşe /
preşuri, covoare din frânghii împletite pentru
pârtiile de schi, covoare antiderapante, covoare
din stuf, tapet din material textil, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.

───────
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(540)

TRIDENT TRIATHLON TEAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educație oferite de un club sportiv.

───────

STR. NICHITA STĂNESCU NR.
20-22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

sysound

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.01

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

41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, realizare de programe artistice și de
emisiuni audio vizuale, filmări și înregistrări video
și/sau audio, montaje de înregistrări video și
audio, producție de filme, închiriere de filme, de

aparatură și de accesorii cinematografice sau
audio/video, închiriere de filme, de înregistrări
audio sau video, organizare și realizare
de programe și/sau orice gen de activități
de educație, concursuri educative sau de
divertisment, exploatare de săli de cinema, săli
de jocuri, realizare de emisiuni (materiale audio-
video) cu destinație online, publicare online.

───────

(210) M 2020 05679
(151) 13/08/2020
(732) SC. ECOGREEN CONSTRUCT

(540)

ECOGREEN
preocupați de viitor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.05.20

clase:
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor.

───────

(210) M 2020 05677
(151) 13/08/2020
(732) RADU COSTIN MARGA, 

ALEEA BRANDUSELOR NR. 3, 
BL. Z2, SC.C, AP. 32, 
JUDETUL CONSTANTA, 
CONSTANȚA,ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I. Iorgulescu Mariana, 
STR.FAGETULUI 144, BL. ST2, 
SC. B, AP.46, JUD. CONSTANTA, 
CONSTANTA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(210) M 2020 05678
(151) 13/08/2020
(732) SC AUDIO MEDIA INVEST SRL,

(591) Culori revendicate: maro, roşu, 
             portocaliu, galben, galben pal

SRL, 
INTRAREA ROZELOR NR.3, 
CLADIREA C1, JUD. GIURGIU,
SAT ADUNATII COPACENI,
GIURGIU, ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

368

(210) M 2020 05680
(151) 13/08/2020
(732) DIGITAL GARDEN GLOBAL

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 26.07.25

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

9. Aplicații software pentru web descărcabile
sau înregistrate, aplicații software pentru
telefoane mobile, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software de
calculator descărcabil, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activități
de marketing, afișaj (publicitate), afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, anunțuri clasificate, campanii de
marketing, marketing promoțional, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, servicii de comenzi

online computerizate, închiriere de spațiu
publicitar online.
42. Actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, exploatare
de date, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, proiectare, creare și
programare de pagini web, dezvoltare de soluții
de aplicații software de calculator, furnizare de
motoare de căutăre în internet.

───────

(210) M 2020 05681
(151) 13/08/2020
(732) UNDERWEAR PRODUCTION

(540)

NASTY POWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

NETWORK SRL, 
STR. TRISTANTZARA 17, AP. 3, 
JUDEȚUL TIMIȘ,TIMIȘOARA, 
300292, TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#FCFAF1), alb (HEX #39A36F)

SRL, 
STR. VASILE CIUREA, NR.7, 
JUDEŢ SUCEAVA, FĂLTICENI,
725200, SUCEAVA, ROMANIA
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(540)

DEKORAMA ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

NIMET

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17

clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
oţel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru constructii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, oțeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de

(210) M 2020 05686
(151) 13/08/2020
(732) MURAT DEMIRHAN, 

STR. VICTORIEI NR. 26, 
JUDEŢ ILFOV,  
COMUNA DOBROEŞTI, 
SAT FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(210) M 2020 05687
(151) 13/08/2020
(732) NIMET SRL, 

STR. TÂRGULUI NR. 103, 
SAT LAZURI, JUD.DÂMBOVIȚA, 
COMUNACOMISANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.
40. Tratamente de materiale, cromarea
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor
cu placă de crom,
nichelare, nichelarea dură a suprafețelor
metalice.

───────

(210) M 2020 05688
(151) 13/08/2020
(732) NIMET SRL, STR. TÂRGULUI

NR. 103, SAT LAZURI, JUD.
DÂMBOVIȚA, COMUNA
COMISANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
NiCro

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

6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
oţel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru construcţii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, oțeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de
foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.

───────

(210) M 2020 05690
(151) 13/08/2020
(732) IONUT-COSMIN RUICAN, BD.

MIHAI VITEAZU NR. 19, BL.
B4, SC. A, ET. 10, AP. 42, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

MAINSTAGE PRODUCTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.09

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

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

40. Tratamente de materiale, cromarea
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor

cu placă de crom, nichelare, nichelarea dură 
a suprafețelor metalice.

(591) Culori revendicate: roz (HEX #E71D73),
mov (HEX #951B81), albastru (HEX
#36A9E1)
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(540)

NICASS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
otel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru construcţii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, o țeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de
foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.

───────

(210) M 2020 05692
(151) 13/08/2020
(732) PRO EKN SOFTWARE SRL,

(540)

HesyMed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software pentru web descărcabile
sau înregistrate, aplicații software descărcabile
sau înregistrate, software pentru intranet,
software pentru extranet, software pentru
gestiunea documentelor, software pentru
automatizarea documentelor, software pentru
comunicarea de date, software de gestiune a
datelor, software pentru flux de lucru, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software care permite funizarea de informații
prin internet, software de calculator care permite
schimb de informații, software de calculator în
legătură cu domeniul medical.
42. Software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 05691
(151) 13/08/2020
(732) NIMET SRL, 

STR. TÂRGULUI NR. 103, 
SAT LAZURI, JUD.DÂMBOVIȚA, 
COMUNA  COMISANI, 
DAMBOVIȚA,ROMANIA

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

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.25, 
CAMERA 4, JUD. SALAJ,  SIMLEU 
SILVANIEI, 455300,SĂLAJ, 
ROMANIA

40. Tratamente de materiale, cromarea
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor
cu  placă  de  crom, nichelare, nichelarea dură
a suprafețelor metalice.
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(210) M 2020 05698
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

H hänne Products
for life. Your Life!

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de baie
şi accesorii pentru instalaţii, obiecte sanitare,
baterii monocomandă, baterii sanitare, baterii
pentru conducte de apă, baterii (instalații
sanitare), cabine de duș, dușuri, cabine pentru
băi turceşti, portabile, duşuri electrice, dușuri
portabile, duşuri manuale, duşuri puternice,
furtunuri de duş, căzi de duş, căzi pentru duş,
cabine de duş, supape pentru duş, platforme
de duş, aparate de duş, instalaţii de duş,
stropitoare pentru duş, capete de duş, unităţi
de duş, panouri de duş, căzi cu duş, robinete
de duş, accesorii pentru duş, furtunuri de duş
pentru duşuri manuale, duşuri (instalaţii de baie),
duşuri exterioare pentru îmbăiere, pere de duş
sub formă de accesorii pentru duş, paravane
pentru cabine de duş, cabine de duş din sticlă,
filtre pentru căzi de duş, uşi pentru cabine de
duş, instalaţii de baie cu duş, aparate electrice
pentru duş, capete de pulverizare pentru duşuri,
dopuri din metal pentru duşuri, cabine din metal
pentru duşuri, duşuri multifuncţionale montate

în prealabil, duşuri vândute sub formă de
seturi, accesorii de pulverizare (componente de
instalaţii de duş), supape de control pentru
duşuri (accesorii pentru instalaţii), capete de
duş cu funcţie de economisire a apei, robinete
de duş cu închidere automată şi cu comandă
electronică, dispozitive de pulverizat pentru duş
(accesorii pentru instalaţii de apă), capete de
duş care constituie componente ale instalaţiilor
de alimentare cu apă, căzi, căzi de duş, căzi cu
hidromasaj.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, administrarea afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de import de echipamente şi materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

E eparts.ro Piese la superlativ

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.12

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE VEST,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

fancloud

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 01.15.13; 27.05.01; 29.01.15

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

9. Ochelari de soare.
14. Bijuterii.
16. Afișe publicitare (tipărituri), autocolante
(articole de papetărie), fluturași publicitari.
18. Genți.
25. Articole purtate în jurul gâtului, articole
purtate pe cap, curele (accesorii vestimentare),
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
încălțăminte pentru bărbați, femei și copii.
35. Promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de Internet, publicitate online, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de merchandising
(vânzare), servicii de publicitate și marketing
online, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de

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

(210) M 2020 05700
(151) 13/08/2020
(732) DAB AUTO EXPERT SRL,

STR. ROVINE NR. 25, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550269, SIBIU, ROMANIA

(210) M 2020 05701
(151) 13/08/2020
(732) FANCLOUD APP TV SRL, 

STR. INTRAREA CHEFALULUI 
NR. 12G,LOT. C3, ET. 1, AP. 3, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri (HEX=#2D3136),
bleu (HEX=#D80953, HEX=#0F99D7),
portocaliu (HEX=#F9B230), verde
(HEX=#61B881), roz
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merchandising (vânzare), servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
următoarelor produse de larg consum ale altor
persoane: bijuterii, produse de toaletă, umbrele,
bagaje, genţi, articole pentru acoperirea capului,
produse home-deco.
38. Difuzare de programe prin Internet,
radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, servicii de podcasting,
transmisie de podcasturi,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, producție audio și video și fotografie,
servicii de editare audio și video, divertisment on-
line, divertisment
muzical, divertisment teatral, educație și
instruire, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, furnizarea de
divertisment prin intermediul internetului.

───────

(210) M 2020 05702
(151) 13/08/2020
(732) LISNIC BARBER CLUB SRL,

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE ȘI
SFÂNT NR. 4, BL. A17, DEMISOL,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700497, IAȘI,
ROMANIA

(540)

LISNIC BARBERSHOP

(531) Clasificare Viena:
02.01.15; 14.03.20; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare.

───────

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KNOCKER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănușile de golf), articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), costume de
baie.
28. Mingi pentru sport, trambuline pentru sport,
echipamente pentru sport, articole de sport,
plase (articole de sport), sulițe (articole de sport),
trambuline (articole de sport), sănii (articole
de sport), mingi gonflabile pentru sport, sănii
skeleton (articole sport), echipament sportiv
de jucărie, crose putter (aparate sportive),
garduri (pentru piste sportive), mingi pentru
practicarea sporturilor, mănuși confecționate
special pentru sport, genți adaptate articolelor
de sport, măști de față pentru sport, fluturași
(pentru sporturi cu racheta), genți adaptate
special pentru echipamente sport, steaguri de
golf (articole de sport), protecții pentru brațe
adaptate pentru activități sportive, protecții de
coate pentru skateboard (articole sportive),
articole de camuflare pentru vânătoare (articole
de sport), bazine de înot (articole de joacă sau de
sport), jucării, jocuri și articole de joacă, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, jocuri sportive,
crose de golf, genți de golf, crose de golf, articole

(591) Culori revendicate: roșu, galben, maro

(210) M 2020 05705
(151) 13/08/2020
(732) TARABA PE NET SRL, 

CALEA VĂCĂREȘTI NR. 316, 
PARTER,CAMERA 3, BL. 3A, 
SC. A, AP.2, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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pentru practicarea golfului, suporturi pentru
mingi de golf, mânere de crose de golf, mânere
pentru crose de golf, crose de golf tip putter, huse
pentru capetele croselor de golf, mingi de tenis,
fileuri pentru tenis, rachete de tenis, mese pentru
tenis de masă, stâlpi pentru tenis (echipament
sportiv), genți de tenis adaptate pentru rachete,
rachete de tenis pe platformă (padel), mingi
de volei, plase pentru volei, stâlpi pentru volei,
echipament pentru volei, antene pentru plase
de volei, stâlpi de fileu de volei, mănuși de
fotbal, porți pentru fotbal, genunchiere pentru
fotbal, mingi de fotbal, echipament pentru fotbal,
plase de baschet, coșuri de baschet, mingi de
baschet, inele pentru coșuri de baschet, panouri
de baschet din sticlă, jocuri de baschet de masă,
jocuri de baschet de tip arcade, protecție de
deget pentru baschet, trepte pentru aerobic,
aparate cu pedale pentru aerobic, aeromodele
(jucării), giroscoape și stabilizatoare de zbor
pentru aeromodele, protecții de încheieturi
pentru atletism, apărători de tibie pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protectoare
abdomen pentru atletism, garduri folosite la
atletism, scripeți-blocători (echipamente pentru
alpinism), perne de antrenament pentru arte
marțiale, veste de protecție pentru arte marțiale,
echipament de antrenament în arte marțiale,
mingi de antrenament, biciclete statice de
antrenament, aparate de antrenament eliptice,
dispozitive pentru antrenament de golf, taburete
pentru antrenament în gimnastică, greutăți cu
mânere pentru antrenament, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), accesorii pentru
antrenamentul de golf, role pentru biciclete fixe
de antrenament, parașute de rezistență pentru
antrenament fizic, suporturi pentru mingea
de baseball, pentru antrenamente, manechine
pentru blocaje, pentru antrenamente de fotbal
american, dispozitive de ricoșare pentru pucuri
la antrenamente de hochei, covorașe de
antrenament de putting pentru golf (instrumente
de golf), aparate utilizate la antrenamentul pentru
jocul de rugby (echipament sportiv), machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, fluturași
(badminton), rachete de badminton, fileuri pentru
badminton, stâlpi pentru badminton, echipament
de badminton, huse adaptate pentru rachete
de badminton, tacuri de biliard, mănuși de box,
saci de box, ringuri de box, jucării pentru boxat,
saci de box gonflabili, sănii bob, boburi (aparate
sportive), bowling (jocuri), genți de bowling,
mingi de bowling, genți de bowling (adaptate),
huse adaptate pentru bile de bowling, sisteme
de întoarcere pentru bile de bowling, cai cu
mânere (pentru gimnastică), genunchiere de uz

sportiv pentru ciclism, aparate pentru culturism,
aparate pentru culturism (exerciții fizice), aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, mingi de fotbal
american, mănuși pentru fotbal american, cotiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
fotbal american, mese pentru fotbal de  masă,
bănci pentru  gimnastică,  bârne  (pentru 
gimnastică),   trambuline   (pentru    gimnastică),
bastoane  pentru gimnastică,  inele  pentru 
gimnastică, mingi pentrugimnastică, aparate de
gimnastică,  articole  de gimnastică,  coarde 
pentru  gimnastică  ritmică, articole  de 
gimnastică  și  de  sport,  aparate de  gimnastică 
portabile  de  uz  casnic,  panglici special 
adaptate  pentru  gimnastică  ritmică, haltere, 
haltere  (pentru  ridicarea  greutăților), haltere 
pentru ridicare de greutăți, bare pentruhaltere 
pentru ridicare de greutăți, echipamentpentru 
înot, centuri de înot, colaci de înot, vestepentru
înot, labe pentru înot, aripioare pentru  înot,
mănuși pentru înot, labe pentru înotători,plute
gonflabile  pentru  înot,  echipamente  de
plutire pentru înot, colaci pentru scăldat și înot,
articole de înot pentru menținerea corpului la
suprafața apei, pentru uz recreativ, articole de
înot sau scăldat pentru menținerea corpului la
suprafața apei, mănuși pentru karate, apărători
pentru lovituri de karate, apărători cu ținte pentru
karate, apărători de tibie pentru karate, mănuși
pentru lupte, parașute pentru parapantism,
accesorii de protecție pentru coate pentru
practicarea patinajului, protecții de lame pentru
ghete de patinaj pe gheață, harpoane pentru
pescuit, gute de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, lansete de pescuit, plute 
pentru pescuit, momeală pentru pescuit, plute 
de  pescuit,  cârlige  de  pescuit,  genți de  pescuit, 
strune  pentru  pescuit,  echipament  de pescuit, 
articole  de  pescuit,  accesorii  de  pescuit,
mincioguri de pescuit, nade pentru pescuit,
hamuri pentru pescuit, momeală artificială de
pescuit, monturi paternoster pentru pescuit, genți
adaptate pentru pescuit, harpoane folosite la
pescuit, juvelnice (unelte de pescuit), senzori
de mușcătură (pescuit), vârtejuri (unelte de
pescuit), momeală de pescuit (sintetic), mingi
de polo, crose de polo, mingi de polo de apă,
popice, mașini pentru jocul cu popice, seturi de
popice pentru profesioniști, mănuși pentru jocul
cu popice, instalații și aparate pentru jocul de
popice, patine cu role în linie, role pentru plăci de
skateboard, măști de scrimă, mănuși de scrimă,
arme de scrimă, florete de scrimă, echipament
pentru scrimă, spade de scrimă, săbii (arme
de scrimă), genți adaptate pentru păstrarea
echipamentului pentru scrimă, măști de protecție
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pentru față folosite în scrimă, șah (jocuri), table
de șah, schiuri, schiuri nautice, schiuri alpine,
bețe de schi, legături de schi, opritori de schi,
canturi de schiuri, mănuși de schi nautic, protecții
pentru tălpi de schiuri, arcuri de tir, arcuri pentru
tir, materiale pentru tir cu arcul, ținte pentru tir
cu arcul, mănuși de protecție (mănuși pentru tir
cu arcul), arcuri de vânătoare, ținte false pentru
vânătoare, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
articole și echipamente pentru vânătoare și
pescuit, ținte pentru uz sportiv, aparate pentru
antrenament sportiv, protecții pentru brațe pentru
patinaj, manșete de protecție pentru încheietura
mâinii pentru patinaj, genunchiere de uz sportiv
pentru patinaj, mese de biliard, bile de biliard.

───────

(210) M 2020 05706
(151) 13/08/2020
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L.,

STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CETATEA DIN SOARE

(531) Clasificare Viena:
07.01.06; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

33. Vin.
───────

(210) M 2020 05708
(151) 13/08/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

LARTIST

(531) Clasificare Viena:
22.01.15; 27.05.02; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, cosmetice pentru faţă, corp
şi păr, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice, apă
micelară, apă de colonie, machiaj, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, şerveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, coloranţi
cosmetici, paste de dinţi nemedicinale, geluri de
albire a dinţilor, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, parfumuri, uleiuri esenţiale/
uleiuri eterice, esenţe eterice, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, baze pentru
parfumuri, odorizante, beţişoare parfumate,
deodorante de uz uman, antiperspirante
(articole de toaletă), astringente pentru scopuri
cosmetice, solvenţi pe bază de alcool utilizaţi
ca produse de curăţare, măşti de înfrumuseţare,
plasturi cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
cele pentru scopuri medicale, lumânări de

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,BUCUREȘTI, ROMANIA
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masaj pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice..
44. Servicii de viticultură, consultaţă în domeniul
viticulturii, servicii de saloane de înfrumuseţare.

───────

(210) M 2020 05709
(151) 13/08/2020
(732) ESCU FOOTWEAR DESIGN SRL,

SOS BERCENI NR. 8, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DANUBE FOOTWEAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de încălţăminte.

───────

(540)

Lym3Ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice.

───────

(540)

PERSPECTIVES CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 24.09.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
saloane de înfrumuseţare, coafură, manichiură,
masaj, servicii de machiaj.

───────

(210) M 2020 05710
(151) 13/08/2020
(732) SC LUARA CENTER SRL, .

SOS OLTENITEI NR. 50, BL. 7A,
 SC.2, AP. 58, ET. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041017, ROMANIA

(210) M 2020 05711
(151) 13/08/2020
(732) NSP LIFE SRL, 

B-DUL NICOLAE TITULESCU NR. 1,
 SC. C, ET. 8,AP. 84, SECTOR 1, 
BUCURESTI,ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19 SECTOR 1, BUCURESTI, 
010497,  ROMANIA
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(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

Rollodur

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

1. Lianți chimici pentru beton, compuși pentru
legarea betonului, agenți pentru tratarea
betonului, amestecuri de aditivi chimici pentru
beton, produse chimice folosite la fabricarea
betonului, lianți (adezivi), cu excepția celor
pentru papetărie sau menaj, lianți speciali pentru
beton compactat prin cilindrare, aglutinanți
pentru mortar și beton, adezivi pentru
mortar, inhibitori pentru mortar, aditivi chimici
pentru mortar, amestecuri chimice pentru
mortar, substanțe pentru decaparea mortarului,
substanțe (chimice) pentru curățarea mortarului,
agenți de legare pentru amestecuri cu mortare,
mortar chimic de etanșare folosit în industria
construcțiilor, compoziții chimice utilizate în
construcții, materiale adezive pentru industria
construcțiilor, compoziții chimice folosite în
industria construcțiilor, adezivi și lianți pentru
utilizare în industria construcțiilor, compoziții
chimice pentru injectare în structuri de
construcții, compuși de etanșare pentru folosirea
în construcții (produse chimice), cimenturi
adezive, conservanți pentru ciment, aditivi
chimici pentru ciment și beton, compoziții pentru
fixarea cimentului, aditivi folosiți la amestecarea
cimentului, acceleratori de priză a cimentului,
compoziții chimice pentru întărirea cimentului,
agenți de dispersie folosiți la ciment, aditivi
chimici pentru materiale de cimentare, produse

chimice sub formă de aditivi pentru ciment,
preparate chimice pentru impermeabilizarea
cimentului, cu excepția vopselelor și uleiurilor,
acceleratori pentru întărirea betonului, aditivi
pentru beton, paste (adezivi) pentru beton,
inhibitori pentru beton.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale de
construcție din beton, materiale de armare
nemetalice pentru construcție, beton, ciment,
mortar, ipsos, materiale agregate folosite la
beton, materiale țesute (nemetalice) pentru
beton, beton pentru turnare, stâlpi din beton,
cărămizi de beton, mortar pentru echilibrarea
betonului, beton gata amestecat turnat pe
șantier, stâlpi din beton ca materiale de
construcție, beton industrial folosit la lucrările
de construcții civile, beton autonivelant destinat
utilizării la construcția de clădiri, materiale de
construcții din beton armat cu materiale plastice
și fibră de sticlă, beton pentru monumente,
betoane armate și nearmate,
ciment pentru construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, informații în domeniul construcțiilor,
servicii de construcții de clădiri, supraveghere
a lucrărilor de construcții, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, reparații clădiri,
reparații în construcții, reparații de construcții,
reparații și întreținere de clădiri, reparații și
renovări de clădiri, lucrări de reparații în
construcții, întreținere și reparații de sisteme
de conducte, servicii de consiliere cu privire la
reparațiile la clădiri.

───────

(210) M 2020 05712
(151) 13/08/2020
(732) HOLCIM (ROMANIA) SA, 

CALEA FLOREASCA NR.169A, 
CLĂDIREAB, ET. 7, SECTOR 1, 
BUCURESTI,14459, ROMANIA
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(210) M 2020 05724
(151) 14/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CODRU Imperium
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere.

───────

(210) M 2020 05726
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
43. Servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, închiriere de săli (spaţii) pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 05728
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

(540)

Oro RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.02; 27.05.11; 26.01.18;
29.01.02

clase:

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ- 
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL.14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2, 
SECTOR 1,BUCURESTI, 011146, 
ROMANIA

COMPANY SRL, 
BD. ALEXANDRULĂPUŞNEANU 
NR. 104, BL. C,ETAJ ŞI PARTER, 
JUDEŢULCONSTANŢA, 
CONSTANŢA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, BL. ST2, 
SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA, 
ROMANIA

DIPLOMATIC event center

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

COMPANY SRL, 
BD. ALEXANDRULĂPUŞNEANU 
NR. 104, BL. C,ETAJ ŞI PARTER, 
JUDEŢULCONSTANŢA, 
CONSTANŢA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, BL. ST2, 
SC. B, ET. 5, AP. 46, 
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, organizare de banchete (alimente
şi băuturi), servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, închiriere de săli
(spaţii) pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
organizare de recepții pentru nunți (spații).

───────

(210) M 2020 05730
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

(540)

STORE LIQUOR & MORE by
DIPLOMATIC event center

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.05;
26.11.25

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web pe
internet, organizare de lansări de produse,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovarea comercială,
promovare de produse și servicii ale terților prin
programe de carduri de reduceri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere.

───────

COMPANY SRL, 
BD. ALEXANDRULĂPUŞNEANU 
NR. 104, BL. C,ETAJ ŞI PARTER, 
JUDEŢULCONSTANŢA, 
CONSTANŢA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, BL.ST2, 
SC. B, ET. 5, AP. 46,JUD. 
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2020 05731
(151) 14/08/2020
(732) GHEORGHIU MONICA PFA,

ALEEA DEALUL MĂCINULUI NR.
4, BL. D40, SC. B, AP. 25, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

REGATUL EMOȚIILOR
ANIMALELOR

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 24.09.05; 26.01.15; 27.05.02

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

28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, jocuri,
articole de gimnastică, articole şi echipamente
de sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi
terenuri de joacă.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.05

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(540)

VIA AURAEA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET.1,
BIROUL 1.02, CAM. 2. SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(210) M 2020 05732
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, 

PIAȚA I.C. BRĂTIANU NR. 1, 
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
510118, ALBA, ROMANIA

RUTA UNITĂȚII NAȚIONALE
1848 - 1918 - 1922

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
280C), galben (Pantone 116C), roșu
(Pantone 186C), negru (Pantone black)

(210) M 2020 05733
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, 

PIAȚA I.C. BRĂTIANU NR. 1, 
JUDETULALBA, ALBA IULIA, 
510118, ALBA,ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(540)

drumul icoanei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 13.01.01; 26.11.12

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(540)

TRANSCULTURAL APUSENI

(531) Clasificare Viena:
06.07.08; 27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05734
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, 

PIAȚA I.C. BRĂTIANU NR. 1, 
JUDETULALBA, ALBA IULIA, 
510118, ALBA,ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
1815C), portocaliu (Pantone 1505C)

(210) M 2020 05735
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, 

PIAȚA I.C. BRĂTIANU NR. 1, 
JUDETULALBA, ALBA IULIA, 
510118, ALBA,ROMANIA
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(210) M 2020 05736
(151) 14/08/2020
(732) AIX PROFESSIONAL BUSSINES

(540)

AIX PROFESSIONAL
BUSSINES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi

alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de

SRL, 
STR. PETRU RARES NR.1, 
BL. P 15, SC. B, ET. 4, AP.17, 
CAM. 1, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA
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uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(540)

INSIGNIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.10

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

11. Corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru interior.
20. Corpuri de bucătărie (mobilier), dulapuri de
bucătărie, mobilier de baie, accesorii pentru baie
sub formă de mobilier.
35. Furnizare de servicii de informare și
consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate prin bannere, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, publicitate în cinematografe,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
prin corespondență, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate directă prin poștă,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate
cu răspuns direct, servicii de publicitate digitală,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive.

───────

(210) M 2020 05737
(151) 14/08/2020
(732) ART STORE SRL, 

STR. SOLD. ION GEICU NR. 10-12, 
SECTOR 2,  BUCUREŞTI, 020079, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
verde deschis, roșu, negru
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(540)

GEISHA COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(540)

Be well Store STOP.
RECHARGE. GLOW.

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 27.05.01; 27.05.17

(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, uleiuri aromatice, uleiuri esențiale
aromatizate, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, produse
de curățat, cosmetice, produse de curățare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, produse de
masaj, nemedicamentoase, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, paste de dinți nemedicinale,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, preparate de albire a dinților, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personală, produse pentru curățarea dinților,
seturi de produse cosmetice pentru igiena
bucală, produse de parfumerie , loțiuni și

(210) M 2020 05739
(151) 14/08/2020
(732) GABRIEL CHIRIAC, 

STR. AUREL VLAICU NR. 9 A,
JUDETUL  SUCEAVA, 
SUCEAVA,ROMANIA

(210) M 2020 05738
(151) 14/08/2020
(732) GEISHA COSMETICS S.R.L.,

DRUMUL BISERICII NR.50, BL.A, 
AP.I3,JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV,ROMANIA
CĂTĂLIN GROSU, 
STR.MITROPOLIT VARLAAM BL.4,
AP.2, JUDEŢ VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. 
Agenţie de  Proprietate Industrială, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. 
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA
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creme de corp parfumate, apă micelară, creme
cosmetice pentru faţă şi corp, creme de
protecție solară pentru bebeluși, creme și loțiuni
cosmetice, gel de baie și de duș, deodorante
și antiperspirante (articole de toaletă), farduri,
produse pentru machiaj, farduri pentru truse de
machiaj, ruj de buze, etuiuri pentru ruj, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
măști cosmetice de curățare pentru față, măști
pentru față și corp, preparate fitocosmetice,
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic,
produse pentru spălarea mâinilor nemedicinale,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), spray
pentru fixarea machiajului, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului impregnate cu
preparate de curățat, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere, măști cosmetice,
măști hidratante, măști pentru îngrijirea părului,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de mâini pentru îngrijirea pielii, produse pentru
curățarea dinților și ape de gură.
8. Maşini de tuns părul de uz personal, electrice
sau neelectrice, maşini de împletit părul,
electrice, ustensile de mână pentru ondularea
părului, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, seturi
de manichiură, seturi de manichiură, electrice,
seturi de pedichiură, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, foarfeci de tuns, pensete.
10. Aparate de masaj, mănuși pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj de uz personal,
măști faciale bioterapeutice.
21. Recipiente termoizolante, periuțe de dinți,
periuțe de dinți manuale, perii de dinți
electrice, capete pentru periuțe de dinți electrice,
recipiente pentru produse de curățare a dinților,
periuțe de dinți care se pun pe degete pentru
bebeluși, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, instrumente
de curăţare, acţionate manual, piepteni, piepteni
electrici, ustensile cosmetice, spatule cosmetice,
separatoare din spumă pentru degete utilizate
la pedichiură, produse de demachiere, bureţi
pentru machiaj, perii pentru machiaj, bureţi
pentru pudră.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice și de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptând transportul

lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuţie produse
cosmetice.

───────

(210) M 2020 05740
(151) 14/08/2020
(732) SC ROMGAZON TRADE SRL,

STR. PRINCIPALA 462, JUDEŢ
BACĂU, BUHOCI, 607085, BACĂU,
ROMANIA

(540)

RomGazon

(531) Clasificare Viena:
05.11.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

11. Sisteme (instalaţii) de irigație cu picătură,
sisteme (instalaţii) automatizate de irigaţie.
44. Servicii de horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare şi întreţinere
de spaţii verzi, furnizare de materiale de
grădinărit.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis 
(HEX#64BB50), verde închis (HEX 
#009051)
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(210) M 2020 05741
(151) 14/08/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Hrană bună. În
mod responsabil.

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

29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspătă,
mezeluri proaspete, uscate, afumate, produse
semipreparate din carne, amestecuri din carne
şi legume congelate, mâncare gătită pe bază de
carne, extracte din carne, jeleuri din carne, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare en gros şi en detail a cărnii şi
a produselor din carne, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ în magazine
şi depozite proprii, în puncte de desfacere fixe
sau mobile, inclusiv în sistem de consignaţie,
afaceri, navlosiri, reprezentanţă comercială,
agenţii comerciale, asistenţă şi consultanţă în
comerţ, economie şi afaceri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri, distribuţie marfă.

───────

(210) M 2020 05742
(151) 14/08/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Hrană bună. În
mod responsabil.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspătă,
mezeluri proaspete, uscate, afumate, produse
semipreparate din carne, amestecuri din carne
şi legume congelate, mâncare gătită pe bază de
carne, extracte din carne, jeleuri din carne, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare en gros şi en detail a cărnii şi
a produselor din carne, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ în magazine
şi depozite proprii, în puncte de desfacere fixe
sau mobile, inclusiv în sistem de consignaţie,
afaceri, navlosiri, reprezentanţă comercială,
agenţii comerciale, asistenţă şi consultanţă în
comerţ, economie şi afaceri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri, distribuţie marfă.

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 
STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 
STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

───────
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(210) M 2020 05744
(151) 14/08/2020
(732) SC ANF MANAGEMENT SRL,

STR. G.M. SAMARINEANU NR.40,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

You Choose LOW CARB

(531) Clasificare Viena:
05.09.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

───────

(210) M 2020 05745
(151) 14/08/2020
(732) ANDREEA UNGUREANU MAKE-

(540)

V.I.P Professional

(531) Clasificare Viena:
26.04.08; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, farduri cosmetice,
produse cosmetice pentru gene, gene false,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru gene, păr şi unghii false, geluri cosmetice
pentru ochi, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse de curăţare pentru perii
cosmetice, măşti cosmetice, creme cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice pentru bronzare,
truse cosmetice, loţiuni tonice (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, anticearcane
corectoare (cosmetice), produse cosmetice
naturale, cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru buze, bază pentru unghii (cosmetice),
farduri cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice
pentru pleoape, pudre compacte (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru duş,
loţiuni cosmetice pentru faţă, henna pentru
scopuri cosmetice, cremă de noapte, produse
cosmetice pentru păr, creioane cosmetice pentru
obraji, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
preparate pentru curăţare impregnate pe discuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii şi a dinţilor, spray-uri de curăţare,

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

UP SCHOOL SRL, 
STR. COLINEINR. 4, ET. 1, AP. 3,
JUDEŢ SIBIU,SIBIU, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
B-DUL DECEBALNR. 17, BL. S16, 
SC. 2, ET. 3, AP. 30,SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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solvenți pe bază de alcool utilizați ca produse
de curățare, eye-liner (cosmetice), primer
pentru unghii (cosmetice), produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), cosmetice care conțin
acid hialuronic, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), sprayuri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, creme cosmetice de mâini, creme pentru
corp (produse cosmetice).
21. Perii cosmetice, spatule cosmetice,
aplicatoare pentru cosmetice, recipiente pentru
cosmetice, suporturi pentru cosmetice, ustensile
cosmetice şi de toaletă, cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice, instrumente de mână
pentru aplicarea cosmeticelor, aplicatoare pentru
cosmetice, aplicatoare cosmetice, ustensile
cosmetice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice.

───────

(540)

BITES pet goodies

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.13.01; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 08.01.06

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

5. Suplimente dietetice pentru animale de
companie, sub formă de recompense.

───────

(540)

PAZO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi

(210) M 2020 05747
(151) 14/08/2020
(732) GREEN PROJECT SRL, 

STR.MITROPOLIT VARLAAM 
NR. 54,CLĂDIREA C18, SPAŢIUL 
C6,JUDEŢUL IAŞI, 700198, IAȘI,
ROMANIA

(210) M 2020 05748
(151) 14/08/2020
(732) FELICIA WALDMAN, 

BD. LASĂR CATARGIU NR. 25, 
ET. 1, AP.3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

390

serviciilor, organizarea de expoziţii sau de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere comercială, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, în special gresie și faianță, sisteme
de rosturi de dilatare, parchet, tapet decorativ,
produse ceramice și obiecte sanitare, aparate și
sisteme de climatizare, (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, toate
serviciile menționate pot fi
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, reparații, servicii de
instalații, servicii de amenajări interioare a
imobilelor, în special servicii de aplicare faianță
și montare gresie,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea instalațiilor de stingere
incendiu, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, aplicarea tapetului/tapetare,
curăţarea clădirilor (interior).

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01

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

(210) M 2020 05749
(151) 14/08/2020
(732) FELICIA WALDMAN, 

BD. LASĂR CATARGIU NR. 25, 
ET. 1, AP.3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

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

PAZO GRUP

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, organizarea de expoziţii sau de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere comercială, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, în special gresie și faianță, sisteme
de rosturi de dilatare, parchet, tapet decorativ,
produse ceramice și obiecte sanitare, aparate și
sisteme de climatizare, (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, toate
serviciile  menționate  pot  fi  furnizate  prin 
intermediul    magazinelor   de   vânzare    cu 
amănuntul, al  punctelor de vânzare cu ridicata,
prin  intermediul  automatelor pentru  vânzarea 
de  produse,  al  cataloagelor cu  comandă 
prin  poştă  sau  prin  mijloace electronice,  de 
exemplu prin intermediul site-urilor web sau 
al emisiunilor de tip teleshopping.
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───────

(210) M 2020 05750
(151) 14/08/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

LARTIST TONURI

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 26.13.25; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri aromate,
vinuri organice, aperitive pe bază de alcool, cu

excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, esențe alcoolice.

───────

(210) M 2020 05753
(151) 14/08/2020
(732) VASILICĂ-CODRIN MARDAR,

STR. SUCEVEI NR.14, ET.1,
CAM.117, JUD. BIHOR, ORADEA,
410078, BIHOR, ROMANIA

(540)

WeWash

(531) Clasificare Viena:
26.01.16; 11.07.07; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
37. Servicii de curățare, servicii de curățare
uscată, curățare ecologică, spălare, călcare,
presare, renovare și întreținere articole de
îmbrăcăminte, lenjerie, lenjerie de pat, perne,
plăpumi, pilote, pături, cuverturi, servicii de
curățare, spălare, călcare, curățare uscată,
curățare ecologică, renovare, întreținere articole
din piele, servicii de curățare, spălare,
călcare, curățare uscată, curățare ecologică,
renovare, întreținere blănuri, servicii de curățare,
spălare, călcare, curățare uscată, curățare
ecologică, renovare, întreținere tapițerii, servicii
de curățare, spălare, întreținere vehicule, servicii
de închiriere mașini și utilaje de spălat, curățat,
călcat.

───────

37. Servicii de construcții, reparații, servicii de
instalații, servicii de amenajări interioare a
imobilelor, în special servicii de aplicare faianță
și   montare  gresie,   instalarea  şi  repararea
aparatelor  electrice,  instalarea  şi  repararea
instalațiilor  de  stingere incendiu,  instalarea  şi 
repararea  echipamentelor  de  încălzire,
instalarea  şi  repararea  aparatelor de  aer 
condiţionat,  aplicarea  tapetului/tapetare,
curăţarea clădirilor (interior).
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(540)

gusto pizza service

(531) Clasificare Viena:
08.07.04; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

39. Servicii de livrare a pizzei și a hranei la
domiciliul clienţilor.
43. Servicii de preparare a pizzei, servicii de
preparare a hranei, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar, servicii de bufet
pentru gustări, informații și consiliere cu privire la
prepararea pizzei, pastelor și a altor mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 05755
(151) 14/08/2020
(732) DEXELLENCE PROJECT SRL,

STR. SG. NEDELEANU ION NR.7,
BL. P33, SC.1, AP.23, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

dexellence

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 26.11.25; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terapie fizică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
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 instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu

(210) M 2020 05754
(151) 14/08/2020
(732) CHALLENGE COM SRL, 

STR SUCEVEI NR.14, ET.1, 
CAM.117,  JUD. BIHOR, ORADEA, 
410078,  BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, 
STR. ȚUȚEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR.1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, 
COD POȘTAL700730, IAȘI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, turcoaz,
negru
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amănuntul în legătură cu produse din hârtie
de unică folosință, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, 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 preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, vânzare prin
licitație publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, analiză de preț, comandă
computerizată de stoc, consiliere cu privire
la produse de consum, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, informare și
consultanță cu privire la comerțul exterior,
informații despre metode de vânzare, informații
privind clasamentul vânzărilor de produse,
informații și asistență comerciale pentru

consumatori, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de cumpărări colective, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea
pacienților, servicii administrative referitoare la
prelucrarea reclamațiilor în perioada de garanție,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
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automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenţii de import și export,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii pentru promovarea exporturilor.
37. Întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
curățare de instrumente și aparate chirurgicale,
curățarea instalațiilor sanitare mobile, furnizare
de informații privind instalarea de aparate
electrice, furnizare de informații privind
instalarea de utilaje, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate și
instrumente de laborator, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate medicale, furnizare de informații privind
repararea și întreținerea de aparate pentru
iluminat electric, informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
informații în domeniul reparațiilor, înlocuirea
luminilor, instalare de aparate medicale, instalare
de echipamente sanitare, instalare de instalații
de iluminat, instalare de sisteme de iluminat,
instalare, întreţinere si reparaţie de aparate
şi instrumente medicale, instalarea de sisteme
de instrumentar, întreținere de aparate și
instrumente medicale, întreținere de echipament
medical, reparare de aparate de iluminat,
reparare de echipament electric, reparare de
instalații sanitare, reparare și întreținere de
instrumente și aparate chirurgicale, reparare
și întreținere de instrumente, aparate și
echipamente medicale, reparații de aparate

chirurgicale, reparații de aparate electronice,
reparații de aparatură și echipamente medicale,
reparații de instrumente optice, reparații sau
întreținere de aparate și instrumente optice,
reparații sau întreținere de aparate de iluminat
electrice, reparații sau întreținere de aparate și
instrumente de laborator, reparații sau întreținere
de aparatură și echipamente medicale, servicii
consultative privind instalarea de aparate de
iluminat, servicii de reparații de aparatură
medicală, sterilizare de instrumente chirurgicale,
sterilizare de instrumente medicale.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, transport.
41. Educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(540)

VitaBis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar,
furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de

(210) M 2020 05756
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL,

STR. LIBERTĂŢII NR. 13, 
CAMERA 2, 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD, 
BISTRIŢA, ROMANIA

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

SUCEVEI NR.14, ET.1, CAM.117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(540)

CHALLENGE ELECTRIC

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12; 26.01.02

clase:
9. Aparate și instalații electrice, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, scule electrice,
case înregistratoare, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, suporturi de înregistrare magnetică
cu orice destinație.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(540)

CalciBis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar,
furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,

(210) M 2020 05757
(151)    14/08/2020
(732)    CHALLENGE COM SRL, 

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

(210) M 2020 05758
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, 

STR. LIBERTĂŢII NR. 13, 
CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, ROMANIA

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

calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor
nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivilor nechimici pentru furaje, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare nutritive (cu excepţia
transportului) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea  în  avantajul  terților  a 
suplimentelor  nutritive pentru  furaje, 
suplimentelor pentru furaje de uzveterinar (cu 
excepţia  transportului)  pentru  a permite 
clienţilor să le vadă şi să le achiziţionezecât mai
comod, prin magazine  en gros sau en  detail, 
prin  cataloage de vânzare prin corespondenta, 
prin  mijloace  electronice,  prin intermediul 
site-urilor web si prin intermediulemisiunilor 
de teleshopping.
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───────

(210) M 2020 05759
(151) 14/08/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

STR. DRUMUL SABARENI NR.
24-26, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Papetărim by diverta

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08;
27.05.10; 29.01.13

42. Creare şi menţinere site web.
───────

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate şi comerţ în domeniul
publicaţiilor, tratamentul textelor, redactare,
editare de texte publicitare, organizare de târguri
şi expoziţii cu caracter comercial, servicii de
comerţ online, creare şi menţinere baze de date
(compilarea informaţiilor).
41. Publicare şi publicare on-line, organizare de
manifestări cu caracter cultural.

inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor
nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivilor nechimici pentru furaje, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare nutritive (cu excepţia
transportului) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea  în  avantajul  terților  a 
suplimentelor  nutritive pentru  furaje, 
suplimentelor pentru furaje de uzveterinar (cu 
excepţia  transportului)  pentru  a permite 
clienţilor să le vadă şi să le achiziţionezecât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail, 
prin  cataloage de vânzare prin corespondenta, 
prin  mijloace  electronice,  prin intermediul 
site-urilor web şi prin intermediulemisiunilor 
de teleshopping.
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(540)

AciBis

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

───────

(210) M 2020 05761
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

Dermanyguard
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar,
furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor
nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivilor nechimici pentru furaje, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare nutritive (cu excepţia
transportului) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea
în avantajul terților a suplimentelor nutritive
pentru furaje, suplimentelor pentru furaje de uz

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

prin  mijloace  electronice,  prin  intermediul 
site-urilor  web  şi  prin  intermediul emisiunilor 
de teleshopping.

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

(210) M 2020 05760

 
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL,

STR. LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 
2,  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

5. Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar,
furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor
nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivilor nechimici pentru furaje, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare nutritive (cu excepţia
transportului) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea  în  avantajul  terților  a 
suplimentelor  nutritive pentru  furaje, 
suplimentelor pentru furaje de uzveterinar (cu 
excepţia  transportului)  pentru  a permite 
clienţilor să le vadă şi să le achiziţionezecât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail, 
prin  cataloage  de vânzare prin corespondenta,
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veterinar (cu excepţia transportului) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(540)

CELON Challenge
Electric Online

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.09; 27.05.10;
15.09.12

clase:
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
postarea de afișe și material publicitar, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, aceste servicii fiind furnizate prin mijloace
eletronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

(540)

COWBOYS
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 03.03.17; 03.03.24; 02.01.20;
26.01.04; 26.01.14; 26.01.15

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

43. Servicii de bufete cu autoservire, cantine,
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, localuri tip snack-bar, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (mâncare şi băutură),
organizare de mese la hoteluri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale

(210) M 2020 05762
(151) 14/08/2020
(732) CHALLENGE COM SRL, 

STR SUCEVEI NR.14, ET.1, 
CAM.117,  JUD. BIHOR, ORADEA,
410078,BIHOR, ROMANIA

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

(210) M 2020 05763
(151) 14/08/2020
(732) JAJA FOOD FACTORY SRL, 

STR. ION MONORAN 17, 
INCAPEREA 1,  JUD. TIMIS, 
TIMISOARA, 300766,TIMIȘ, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#601727), albastru (HEX #3D121D,
HEX #1C3063), bej (HEX #EAB868)
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bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
gătit, servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete
(mâncare şi băutură), servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de somelier, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii în domeniul
gustărilor, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
alimente și băuturi în gogoșării, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servire de alimente și băuturi.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
18.03.02; 01.01.05

clase:
43. Servicii de cazare şi masă în hoteluri.

───────

(210) M 2020 05769
(151) 17/08/2020
(732) NORTH STAR SUPPORT GROUP

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────

(210) M 2020 05767
(151) 17/08/2020
(732) PHOENICIA EXPRESS SRL,

SOS. ODAII NR. 441-443, 
SECTOR 1,  BUCURESTI, 
ROMANIA

Phoenicia Blue
View AMFITEATRU

BELVERDE PANORAMIC

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

SRL, 
BULEVARDUL PICTOR  NICOLAE
GRIGORESCU NR.2, CAM. 1, 
BLOC W1, SCARAC, ETAJ 9, 
AP. 126, SECTOR 3, BUCURESTI, 
ROMANIA

NSSG Increase
business. Minimize risk
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(210) M 2020 05772
(151) 17/08/2020
(732) AQUA ECONOMIC SOLUTION

(540)

BIOCLEVER

(531) Clasificare Viena:
24.17.21; 26.01.16; 27.05.02; 29.01.13

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

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

5. Biocide, biocide naturale, antiseptice,
unguente antiseptice, șervețele antiseptice
impregnate, dezinfectanți și antiseptice, ape de
gură antiseptice, antiseptice cu efect terapeutic,
antiseptice cu efect profilactic, tampoane de
vată antiseptice, produse antiseptice pentru
spălare, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe suprafețe dure, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate
pe piele, produse antiseptice pentru îngrijirea
rănilor, preparate antiseptice pentru îngrijirea
corpului, dezinfectanți de uz medical, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente dentare.

35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata de biocide, antiseptice, dezinfectanţi,
dezinfectanţi igienici, săpunuri dezinfectante.

───────

(540)

BodyRevolution@
Powered by Diana Creţu

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 24.09.05; 24.17.17; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.13

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informaţii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare

SRL, 
STR. PRIVIGHETORII NR. 10,BL. 
B8, AP 10, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ S.R.L.,
B-DUL CAROL I NR. 4, CORP A, 
ET.1, BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, 
700605, IAȘI, ROMANIA (210) M 2020 05773

ST
(151) 17/08/2020
(732) MARIANA-DIANA CREŢU, R.

DOBREŞTILOR NR. 9, BL. PB-56/
A, ET. 2, AP. 8, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., 
BD. DACIA, NR.48, BL. D-10, AP. 3, 
JUD. BIHOR,  ORADEA, 410346, 
BIHOR, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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la produsele de consum, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comercială pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, intermediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, organizare de cumpărări colective,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare de tranzacții comerciale
și contracte comerciale, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă decomenzi prin poștă,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, producție de programe
de teleshopping, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile oferite

de respectivii comercianți, regruparea, pentru
alte persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii ale agențiilor de
export, servicii ale agențiilor de import, servicii
de achiziții, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de aprovizionare pentru terți
(achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consiliere referitoare
la tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenţii de import și export, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
educație, divertisment și sport, servicii sportive
și de fitness, servicii educative și de instruire,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii de spectacole în direct,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
cursuri de gimnastică aerobică, concursuri de
aerobic, instalații pentru dans și gimnastică
aerobică, asistență profesională individualizată
(coaching), antrenament (instruire), coaching
personal (formare), consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice.

───────

(210) M 2020 05774
(151) 17/08/2020
(732) HÉJJA CARMEN LUMINIŢA PFA,

STR. ACHIM ANDREI NR. 21, BL.
2, SC. B, ET. 4, AP. 9, JUDEŢUL
COVASNA, TÂRGU SECUIESC,
COVASNA, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4 , BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

HOME SPOT

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.02; 29.01.12

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

35. Închirierea spaţiului publicitar pentru servicii
imobiliare, consultanţă în organizarea afacerilor
privind serviciile imobiliare, furnizarea de
informaţii de afaceri privind serviciile imobiliare
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială imobiliară, servicii de
agenţie de informaţii comerciale pentru servicii
imobiliare, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor pentru servicii imobiliare, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate
pentru servicii imobiliare, publicitate directă prin
poştă pentru servicii imobiliare, cercetare de
marketing pentru servicii imobiliare, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi în legătură cu servicii imobiliare, publicitate
online pe o reţea de calculatoare pentru servicii
imobiliare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii imobiliare, organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comparare a preţurilor pentru servicii
imobiliare, promovarea vânzărilor pentru terţi în
legătură cu servicii imobiliare.
36. Servicii de agenţie imobiliară, activităţi
de broker imobiliar, analiză, consultanţă şi

(591) Culori revendicate: indigo închis,
portocaliu închis
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evaluare financiară pentru servicii imobiliare,
consultanţă şi informaţii pentru servicii de
asigurări imobiliare, management şi evaluări
imobiliare.

───────

(540)

ABT design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

(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.

───────

(540)

JUNO
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.13

clase:
31. Urluială (hrană pentru animale), hrană
sintetică pentru animale, hrană mixtă pentru
animale, preparate pentru hrana animalelor,
grăunțe pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, pastă de amidon (hrană
pentru animale), tărâțe de orez (hrană pentru
animale), lapte praf pentru hrana animalelor,
produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană comestibilă pentru animale pentru
masticat, hrană de animale care conține fân,
hrană de animale derivată din fân, reziduuri de
distilerie, hrană pentru animale, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pe bază
de cereale pentru animale, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană de animale derivată din
materie vegetală, hrană de animale sub formă
de granule, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, făină din boabe de soia (hrană
pentru animale), hrană de animale care conține
fân uscat la aer, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
reziduuri din tratarea malțului pentru utilizare
ca hrană de animale, hrană la conservă care

(210) M 2020 05775
(151) 17/08/2020
(732) ALEXANDRU BRATU,

STR. DECEBAL NR. 22, 
JUDETUL BRAILA, BRĂILA,
 ROMANIA

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

(210) M 2020 05776
(151) 17/08/2020
(732) SC ALMIRA TRADE SRL,

STR. ANTENEI NR. 1A, 
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,  
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEA  ARADULUI NR. 33, AP. 7, 
JUD. TIMIŞ,  300629 TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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constă din carne pentru animale tinere, hrană
sub formă de articole de ronțăit pentru animale
de companie, hrană de animale care constă
în produse din semințe de soia, mâncare din
semințe de rapiță pentru consum animal.

───────

(540)

PIZZA ROCO acasă la tine!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.11; 08.07.04

clase:
30. Pizza, pizza (preparată), pizza conservată,
pizza congelată, pizza refrigerată, pizza
proaspătă, pizza preparată, blaturi de pizza, blat
de pizza, pizza împăturită (calzone), crustă de
pizza, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, sosuri pentru
pizza, aluat pentru pizza, amestecuri de pizza,
amestec pentru aluat de pizza, preparate pentru
pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri pe bază
de făină, preparat din cereale (făină alimentară),
produse de cofetărie pe bază de făină, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale.
43. Servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de

alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante (servirea mesei).

───────

(540)

JAP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi 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, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente

(210) M 2020 05777
(151) 17/08/2020
(732) SC THALIA SUD SRL, 

BDUL. SUDULUI NR. 10-14, 
JUDEŢULTIMIŞ, TIMIŞOARA, 
TIMIȘ,ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, AP. 7, 
JUD. TIMIŞ,  300629 TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

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

PIATA MICA, NR. 23, 
JUDEŢ SIBIU, SIBIU,ROMANIA

(210) M 2020 05780
(151) 17/08/2020
(732) VALDORES SRL, 

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

405

preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și

gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără
alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

406

temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

───────

(540)

20 delivery

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 27.05.02; 27.07.02; 27.07.17;
29.01.12

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneţi, materiale înregistrate,
baze de date computerizate (programe),
conținut media descărcabil, software, aplicații
software, software de calculator, software
multimedia, software mobil, platforme de
software colaborative (software), aplicații
software descărcabile.
29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi leguminoase prelucrate,

(210) M 2020 05782
(151) 17/08/2020
(732) FOOD FESTIVAL SRL, 

STR. CRISANEI NR. 20, 
JUD. SIBIU,  SIBIU, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, 
STR. PICTORION NEGULICI 
NR.12-14, SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone red
032HC)
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insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne

de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără
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alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, organizarea livrării de marfă, transport
prin curier, servicii de curierat, servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență prin
curier, livrare de colete prin curierat.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

(540)

Twenty Pizza Since 2002

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneţi, materiale înregistrate,
baze de date computerizate (programe),
conținut media descărcabil, software, aplicații
software, software de calculator, software
multimedia, software mobil, platforme de
software colaborative (software), aplicații
software descărcabile.
29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru

───────
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cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,

produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.

32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără

31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
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(210) M 2020 05784
(151) 18/08/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

(540)

SELECTA

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

──────────────

(591) Culori revendicate: roşu
(HEX=#BE1E2D)

alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, organizarea livrării de marfă, transport
prin curier, servicii de curierat, servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență prin
curier, livrare de colete prin curierat.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P+2E), 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 05785
(151) 18/08/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PATICREM

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#EF8122)
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(540)

N NITRAMONIA BACĂU

(531) Clasificare Viena:
26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri
și alte produse de umplere, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, uree
tehnică (îngrăşăminte), uree tip îngrăşăminte,
UAN îngrăşăminte lichidă, azotat de amoniu,
nitrocalcar.

───────

(540)

Avanti Beach Hotel

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05786
(151) 18/08/2020
(732) POPASUL TREBES SRL, 

CALEA MOINEȘTI 26, 
JUDEȚUL BACĂU, BACĂU, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACĂU, BACĂU, 
ROMANIA

(210) M 2020 05787
(151) 18/08/2020
(732) MARCEL IONITA-RADU, 

CAL.13 SEPTEMBRIE NR. 120, 
BL. 60-62,SC. B, ET. 1, AP. 28, 
SECTOR 5,BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(540)

Shoopy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 05792
(151) 18/08/2020
(732) NOBLESSE GROUP

INTERNATIONAL SRL, STR.
SFINTILOR, NR. 7, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 11-12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Noblesse ADDS VALUE
FOR THE GOOD LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.18

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

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor,
produse și articole pentru igienă, pansamente,

(210) M 2020 05789
(151) 18/08/2020
(732) ALEXANDRU TUDORACHE, 

STR. CERCETATORILOR, NR. 5, 
BL. 20, SC. 1, ET. 2, AP. 8, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate:  roz (HEX #e5696a,
HEX #ee8186), albastru, alb

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse (articole) de toaletă,
nemedicinale, articole de parfumerie și
odorizante, preparate cosmetice, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice
și preparate cosmetice, loțiuni nemedicinale,
produse cosmetice naturale, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, produse de toaletă
nemedicinale, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, uleiuri esențiale naturale.
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bandaje și plasturi medicali, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate minerale de uz medical,
preparate de toaletă medicinale, preparate
și materiale de diagnosticare pentru scopuri
medicale, șampon medicinal, remedii naturale
și farmaceutice, medicamente homeopate,
suplimente homeopate, produse farmaceutice
homeopate, biocide naturale.
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, materiale imprimate, reviste (publicații
periodice), cărți, ziare, broșuri, artă murală
din hârtie în 3D, artă murală din carton
în 3D, decorațiuni de perete din hârtie,
decupaje din hârtie, figuri din hârtie, figurine
(statuete) din papier mâché, figurine din
carton, figurine din hârtie, fotogravuri, picturi,
imagini, gravuri, portrete, reprezentări grafice,
reproduceri artistice tipărite, fotografii, fotografii
imprimate.
20. Cuşti și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
pentru mobilier și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, paturi, saltele, perne, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, ape,
băuturi carbogazoase aromatizate.
35. Difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzarea de materiale publicitare,
difuzare de informații de afaceri, organizare
de prezentări comerciale, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cercetare
și informații în afaceri, servicii de cercetare
și informații în domeniul afacerilor, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri

esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădină rit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, 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, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare si de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
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perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de Crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,

gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de dezinsecție și deratizare,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, extracție de resurse naturale,
construcții de case pe bază de comandă,
construcția de clădiri, construcție de case,
zugrăvirea caselor, servicii de zugrăvire și
decorare (vopsire), servicii de zugrăvire de
interioare de case în scopuri decorative.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de
știri (transmisii), transmisie wireless, servicii de
transmisie, transmisie prin cablu, transmisie
de podcasturi, transmisie de date electronice,
transmisie electronică de date, transmisie de
informații online, transmisie radio prin cablu,
transmisie de filme video, transmisie de
programe radio, servicii de transmisie vocală,
transmisie de informații digitale, servicii de
transmisie video, transmisie și difuzare de
date, transmisie de webcast-uri, transmisie tv
prin internet, servicii de transmisie prin cablu,
transmisie de mesaje și  imagini,  transmisie de 
informații  în  domeniul  audiovizual, difuzare 
audio,  difuzare  video,  difuzare  prin satelit,
difuzare de date,  servicii  de difuzare date,
difuzare  de  programe  radio,  difuzare  de
programe prin radio, difuzare de filme prin
televiziune, servicii de difuzare prin cablu,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare și comunicații interactive, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii, servicii de difuzare
pe pagini web, mesagerie web, mesagerie
electronică, servicii de mesagerie.
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41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea spectacolelor,
publicare de reviste, închiriere de reviste,
publicare de reviste și cărți, publicare multimedia
a revistelor, publicare de reviste electronice,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, publicare multimedia,
producție audio și video și fotografie, producție
audio, video și multimedia și fotografie, activități
culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității, design
vizual, design arhitectural, design grafic, design
industrial, design industrial, design de mobilier,
design pentru magazine, design de ambalaje,
design de bijuterii, design artistic comercial,
design de produs, design pentru restaurante,
proiectare (design) de băi, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design arhitectural, design de
centre comerciale, proiectare (design) de cluburi,
servicii de design mobilier, servicii de ilustrare
(design), design interior pentru magazine, design
grafic și industrial, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PaaS).

───────

43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură  cu  cazarea  temporară,  servicii  de
informare,  de  consiliere  și  de  rezervare în
legătură cu furnizarea de  alimente  și  băuturi,
închiriere de mobilier, lenjeriede masă, servicii
de  masă,  și  echipamente pentru  servirea  de 
mâncare  și  băutură,  furnizare de  cazare 
temporară, servicii de cazaretemporară, baruri,
fast-fooduri, furnizare dealimente și băuturi în
restaurante  și  baruri,  prepararea  mâncării, 
prepararea  alimentelor, restaurante  cu 
autoservire, pizzerii, pregătirea mâncărurilor și

a băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în 
gogoșării, furnizare de alimenteși băuturi în 
bistrouri, furnizare de locuri decazare pentru
recepții,  localuri  tip  snackbar, servicii 
contractuale  de  alimentație,  servicii ale 
barurilor,  restaurante  (servirea  mesei), servicii 
de  preparare  a  alimentelor,  servicii pentru 
furnizarea  de  alimente,  servicii  pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, închiriere de
camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru festivități și spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice.
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(210) M 2020 05795
(151) 18/08/2020
(732) BAYRAM ALP, STR. THEODOR

D.SPERANTIA NR. 100, BL. S27,
ET. 8, SC. 1, AP. 27, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALPETTO

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

25. Articole de încălțăminte.
───────

(210) M 2020 05796
(151) 18/08/2020
(732) BAYRAM ALP, STR. THEODOR

D.SPERANTIA NR. 100, BL. S27,
ET. 8, SC. 1, AP. 27, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOGATTI COMFORT

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

25. Articole de încălțăminte.
───────

(210) M 2020 05797
(151) 18/08/2020
(732) SC ELECTROCONS GROUP

(540)

ECGP INT'L
(531) Clasificare Viena:

27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 26.11.02;
26.13.25; 29.01.15

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

9. Blocuri de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare (transformatoare), surse de
alimentare electrice, surse de alimentare pentru
rețea de alimentare cu electricitate, stații de
alimentare pentru autovehicule electrice.
37. Servicii de lucrări electrice (subcontractare),
lucrări de construcții subterane legate de
cablajele electrice, servicii de instalații electrice,
recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice.

───────

PROIECT INTL SRL, CALEA
VITAN NR. 213, BLOC 213, 
SCARA1, ETAJ 1, 
APARTAMENT 2,BUCURESTI, 
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  verde,  albastru, 
gri,alb, maro
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- MATEI FLOREA DANIEL, STR.
POIENITEI NR. 9, CAMERA 2,
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FERMA LUI MATEI Din 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.01.01;
02.01.13; 05.09.01; 03.04.02; 03.04.18;
03.13.04; 29.01.15

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

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

29. Conserve de legume, produse din legume
proaspete, conservate, congelate, uscate și
coapte.
30. Miere naturală, miere maturată natural de uz
alimentar.
31. Fructe și legume proaspete.
44. Creșterea animalelor (fermă de animale).

───────

(210) M 2020 05799
(151) 18/08/2020
(732) SC ATELIER SORELI SRL, B-DUL

BRAILEI NR.31, JUD. VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

MIYU

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 05800
(151) 18/08/2020
(732) ANA FLORENTINA ROXANA,

STR. PARULUI NR. 2, BL. F, SC. 4,
AP. 4, JUDEŢUL OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(540)

WINE HUB

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

41. Organizare şi coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare şi coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
servicii de formare în degustarea vinurilor
(instruire).

───────

(210) M 2020 05798
(151) 18/08/2020
(732) PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
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(210) M 2020 05802
(151) 18/08/2020
(732) DORIN MARIUS EPURE, ALEEA

HORTENSIEI NR. 1A, BL. ME1A,
SC. F, ET. 3, AP. 91, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ROMÂNIA INFINITĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare, pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), reviste profesionale, reviste
juridice, reviste medicale, reviste cu benzi
desenate manga, reviste de strategie pentru
jocuri video, reviste generaliste, reviste de
muzică, reviste cu postere, reviste (publicaţii
periodice), hârtie pentru reviste, reviste pentru
fani, reviste de calculatoare, reviste de călătorii,
reviste de benzi desenate, coperte (coperţi)
de reviste, reviste de benzi desenate, reviste
bulevardiere cu desene, reviste distribuite în
avioane, reviste cu programul TV, cutii pentru
depozitarea revistelor, reviste care conţin jocuri
video şi pe calculator, reviste în domeniul
jocurilor şi jocurilor de noroc, ghiduri de
strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărţi, tipărituri, tipărituri (gravuri), tipărituri sub
formă de imagini, publicaţii imprimate, diplome
imprimate, reproduceri artistice imprimate,
flip-charturi imprimate, publicaţii periodice
tipărite, publicaţii educative tipărite, publicaţii
promoţionale tipărite, publicaţii de reclame
tipărite, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
imprimate în domeniul calculatoarelor, publicaţii
periodice tipărite în domeniul teatrului, publicaţii
periodice tipărite în domeniul turismului,
publicaţii periodice tipărite în domeniul filmelor,
publicaţii periodice tipărite în domeniul dansului,
publicaţii periodice anuale în domeniul fotbalului
tipărite.
35. Abonament la ziare electronice,
abonamente la ziare, administrarea
abonamentelor la ziare (pentru terţi), furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, organizare de abonamente la
ziare electronice, organizare pentru dispunerea
de spaţiu publicitar în ziare, planificarea de
abonamente la ziare, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, realizarea abonamentelor la
cărţi, reviste, ziare sau benzi desenate, servicii

de abonamente la ziare, pentru terţi, servicii
publicitare privind ziarele, promovarea vânzărilor
de produse din industria modei prin articole
promoţionale în reviste, cercetare de piaţă
pentru compilarea de informaţii despre cititorii
publicaţiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii electronice descărcabile.
41. Publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de ziare, publicare online
de ziare electronice, servicii de bibliotecă
online, şi anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
multimedia a ziarelor, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente hipice, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente sportive, producţie de evenimente
sportive, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizarea de
evenimente de gimnastică, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente de recreere, publicare de calendare
de evenimente, organizare de evenimente de
fotbal, organizare de evenimente de ciclism,
coordonare de evenimente de divertisment,
publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste pe internet,
publicare de cărţi şi reviste, publicare de reviste
şi cărţi, publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste cu informaţii ştiinţifice,
servicii de consultanţă privind publicarea
revistelor, publicare de cărţi, reviste, almanahuri
şi jurnale, publicare de reviste în format
electronic pe internet, furnizarea unei reviste
online care conţine informaţii în domeniul
jocurilor de calculator, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, împrumut de publicaţii imprimate,
editare de publicaţii, furnizare de publicaţii de
literatură didactică, nedescărcabile, publicare
de publicaţii periodice, publicare de publicaţii
medicale, furnizare de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-
line, nedescărcabile, publicare multimedia a
publicaţiilor electronice, publicare de materiale şi
publicaţii tipărite, împrumut de cărţi şi publicaţii
periodice, servicii de publicare a publicaţiilor
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periodice şi neperiodice, altele decât textele
publicitare.

───────

(210) M 2020 05803
(151) 18/08/2020
(732) MADALINA DIACONU, STR. I.L.

CARAGIALE NR. 5, SC. A, AP. 2,
JUDEŢUL
BACAU, BACAU, 600062, BACĂU,
ROMANIA
GABRIEL IONUT DIACONU, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 5, SC. A,
AP. 2, JUDEŢUL BACAU, BACAU,
600062, BACĂU, ROMANIA
GINA SPULBER, STR. PLAIULUI,
JUDEŢUL BACAU, BACAU,
600398, BACĂU, ROMANIA

(540)

IC

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.03

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

41. Furnizare de cursuri de formare (instruire),
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
formare (instruire), coordonare de cursuri de
formare profesională, realizare și coordonare de
cursuri de formare.

───────

(210) M 2020 05805
(151) 18/08/2020
(732) DORU CONSTANTIN, BLD. CAMIL

RESSU NR. 3, BL. 13A, SC. C,
AP. 90, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FERMAC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a utilajelor,
excavatoarelor, motostivuitoarelor, macaralelor,
încărcătoarelor frontale și a utilajelor destinate
construcţiilor din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de    vânzare    prin    corespondenţă   sau   prin
mijloace  electronice,  de  exemplu  prin
intermediul site-urilor web, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare de utilaje, excavatoare,
motostivuitoare, macarale, încărcătoare frontale
și utilaje destinate construcțiilor.

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
360C)
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(210) M 2020 05806
(151) 18/08/2020
(732) ALEXANDRU ILIE CRISTIAN

ŞTEFĂNESCU, STR. ILEANA
COSÂNZEANA NR. 6, BL. P9,
SC. A, ET. 7, APT. 24, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CAFETĂRIA
SPECIALTY SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 05807
(151) 18/08/2020
(732) S.C. WHITE UNICORN S.R.L.,

STR. LACULUI NR. 5, VILA F8,
JUDETUL ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 500167, ILFOV, ROMANIA

(540)

EDUBOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.01

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

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

───────

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

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU 
NR.8E, BL. 9, AP. P03, CASUTA 
POSTALA640, JUD. BRASOV, 
BRASOV, 500167,BRAȘOV, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, 
mov,galben, verde
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(210) M 2020 05808
(151) 18/08/2020
(732) MEGA LIFE CARE SRL, STR.

INDUSTRIILOR NR. 34, SAT
BRĂTULENI, JUDETUL IAȘI,
COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CATALIN Cabinet
Individual Proprietate Industriala ,
STR. ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI
, IAŞI, 700730 , IAȘI, ROMANIA

(540)

Mega Life Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.11.01

(591) Culori revendicate:negru (PAntone
Negru Black), albastru (Pantone 2132
C)

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

 

35. Servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare  și  produse
medicale,  închiriere  de  standuri  de vânzare, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  aparate  medicale,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legăturcu  echipamente  sanitare, 
servicii  de vânzare cuamănuntul în legătură cu
instrumente  medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul   în  legătură  cu  produse  dtoaletă,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  
legătură  cu  instalații  sanitare,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate  dietetice,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  articole  veterinare, 

servicii  de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente  de  cosmetică  pentru  oameni, 
servicii  de vânzare cuamănuntul  în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  produse 
din hârtie de unică foloșință, servicii de vânzare
cu  amănuntul  cu  livrare  prin  poștă  pentru 
produse  cosmetice,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  referitoare  la  produse 
cosmetice, servicii  de vânzare cu amănuntul în 
legătură cu produse de păr, servicii de vânzare 
cu  ridicata  în legătură  cu  produse  de  toaletă, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente  alimentare,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  instrumente  de igienă 
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata 
în legătură cu preparate dietetice, servicii de 
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de 
curățare,  servicii  de vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  instalații  sanitare,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata în  legătură  cu  instrumente 
de  cosmetică  pentru  oameni,  servicii  de 
vânzare  cu ridicata  în  legătură  cu  preparate 
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în  legătură  cu  aparate  medicale,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu
echipamente  sanitare,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cu instrumente medicale, 
servicii  prestate  online  de  un  magazin  de 
vânzare  cu  amănuntul  pentru produse 
cosmetice  și  de  înfrumusețare,  vânzare  prin 
licitație  publică,  achiziții  de  produse în  numele 
societăților  terțe,  achiziționare  de  produse  și 
servicii  pentru  alte firme,  administrarea 
comercială  a  licențelor produselor  și  a 
serviciilor pentru terți,administrarea vânzărilor, 
analiză  de  preț, comandă  computerizată  de 
stoc,  consiliere  cu privire  la  produse  de 
consum,  consiliere cu privire la produse de 
consum în legătură cu cosmeticele, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare, 
cotații  de  preț  pentru  produse sau  servicii, 
cotații  pentru  oferte  de licitații,  furnizare  de 
informații  comerciale consumatorilor,  furnizare 
de informații cu privire la vânzări comerciale, 
furnizare  de informații  despre  produse  de  larg 
consum prin internet, furnizare de informații 
privind produsele  și  serviciile  pentru 
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru  clienți  cu  privire  la  selecția  produselor 
și  articolelor  de  achiziționat, furnizarea  de 
informații  privind   bunurile   de   larg   consum,
furnizarea  de  informații  de  piață referitoare la
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de  marfă,  prelucrare electronică  a  comenzilor, 
prelucrare  și  organizare  administrativă  de 
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă 
a  comenzilor  de  achiziție  în  cadrul 
serviciilor furnizate de societăți  de comandă 
prin poștă, publicitate pentru produsele altor 
comercianți,care  dau  posibilitatea clienților  să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii  comercianți,  servicii  administrative 
pentru  preluarea  comenzilor, servicii 
administrative  privind  trimiterea pacienților, 
servicii administrative referitoare lapelucrarea 
reclamațiilor  în  perioada  de garanție,  servicii 
ale  agențiilor  de  import, servicii  de  achiziții, 
servicii  de  administrare  comercială  pentru 
prelucrarea automată  a  vânzărilor  pe  internet, 
servicii  de  aprovizionare  pentru  terți  (achiziții 
de  bunuri și  servicii  pentru  alte  întreprinderi), 
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă  cu  ridicata,  servicii  de  comenzi 
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii 
de comenzi online, servicii de comenzi online 
computerizate,  servicii  de comparare  a 
prețurilor,  servicii  de  consiliere  referitoare  la 
tranzacții  comerciale, servicii  de  consiliere  și 
consultanță privind achiziționarea de produse 
pentru  terți, servicii  de  consultanță  privind 
achiziționarea de  produse  în  numele  unor 
firme,  servicii  de consultanță  privind 
achiziționarea  de  produse în  numele  unor 
terți, servicii de consultanțăreferitoare la achiziții
de  bunuri  și  servicii,  servicii de  cumpărături 
prin  compararea  prețurilor, servicii  de 
externalizare sub formă de organizare de achiziții
de  produse  pentru  alte  persoane,  servicii  de 
gestionare a vânzărilor, servicii deagenție de 
import  și  export,  servicii  de  informare și 
consiliere  în  materie  de tarife,  servicii  de
informare  și  de  consiliere  comercială  pentru 
consumatori  în domeniul produselorcosmetice,
servicii  de  informații  și  consiliere  comercială 
pentru  consumatori  în domeniul  produselor 
cosmetice, servicii de informații și consiliere 
comercială  pentru consumatori  în  domeniul 
produselor de machiaj, servicii de intermediere
de  afaceri  cu privire  la  corelarea  potențialilor 
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere referitoare 
la publicitate, servicii deintermediere în achiziții,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri 
în  domeniul  vânzării  de  produse și prestării de

produsele  de  consum,  furnizarea de informații 
despre  produse  de  larg consum,  și  anume  cu 
privire  la  cosmetice,  furnizarea  de  servicii 
online  de comparare  de  prețuri,  furnizarea 
unei  piețe online  pentru  cumpărătorii  și 
vânzătorii de bunuri și servicii, informații despre 
metode  de  vânzare,  informații  privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații și 
asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți, 
intermediere  de  contracte  (pentru terți), 
încheierea  de  contracte  de  cumpărare  și 
vânzare de mărfuri, intermediere de contracte 
de  cumpărare  și  vânzare  de  produse  și 
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
contracte  pentru  alte  persoane,  pentru 
cumpărarea  și  vânzarea  de produse, 
intermediere  de  contracte,  pentru  alte 
persoane,  pentru  prestarea  de servicii, 
intermediere de cumpărare de  produse pentru 
terți,  intermediere  în  acordurile privind 
vânzarea-cumpărarea  de  bunuri,  intermediere 
în materie de contracte de vânzare-cumpărare 
de  bunuri,  intermedierea  contractelor  de 
cumpărare  și vânzare  pentru  terți, 
intermedierea  de  contacte  comerciale  și 
economice,  mediere și încheiere de tranzacții 
comerciale pentru terți, negociere de contracte
cu  plătitorii de  servicii  medicale,  negociere  de 
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse,  negociere  de  tranzacții  comerciale 
pentru  terți,  negociere  și  încheiere  de tranzacții 
comerciale pentru terți,  negociere și încheiere 
de  tranzacții  comerciale pentru  terți  prin 
sisteme  de  telecomunicații,  obținere  de 
contracte  de vânzare  de  produse,  pentru  alte 
persoane, obținere de contracte pentru achiziția
și  vânzarea  de  produse  și  servicii,  organizare 
de cumpărări colective, organizare de prezentări 
de  firme  comerciale  în domeniul achiziționării
și  comercializării  de produse,  organizare  de 
tranzacții  comerciale  pentru  alte  persoane  prin 
intermediul   shop-urilor   online,  organizare  de 
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizarea de servicii contractuale comerciale)
cu terți, prelucrare administrativăa reclamațiilor
în  perioada  de  garanție, prelucrare 
administrativă  de  comenzi  de  achiziție
computerizate,  prelucrare  administrativă  de 
comenzi  de  achiziție  plasate prin  telefon  sau 
calculator, prelucrare  administrativă de comenzi
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servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de
telemarketing.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2020 05809
(151) 18/08/2020
(732) CONSTANTIN CLAUDIU CRETU,

(540)

HAPPY CLEAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 07.01.09; 05.03.11

(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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05810
(151) 18/08/2020
(732) ARAMIC FOREST S.R.L., LOC.

SILAGIU NR. 501, JUDEŢ TIMIŞ,
BUZIAS, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Fiesta Aramic

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
03.13.01

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

33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri neacidulate, vin pentru gătit, vin
de xeres, punci de vin, vin slab alcoolizat,
vin de căpșuni, vin de struguri, vin de fructe,
vin de mure, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri spumante naturale, vinuri
de masă, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vin de orez galben, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri), vin de
zmeură neagră (bokbunjaju), vinuri cu indicație
geografică protejată, băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe bază de vin, vin traditional
coreean de orez (makgeoli), băuturi aperitive pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),

(591) Culori revendicate: verde, maro, 
alb,galben

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

STR. MARATEI BL S6, AP. 59,
JUDETUL NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA
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vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, vinuri japoneze
din struguri dulci conținând extracte de ginseng
și scoarță de cinchona.

───────

(210) M 2020 05811
(151) 20/08/2020
(732) ALINT JUNIOR SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN PANTAZI
NR. 11, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Cozonaci Alintaţi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.25

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

30. Acadele (dulciuri), batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de

ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru
consum uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de patisserie
aromate, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie proaspete, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou (dulciuri), savarine,
scoici de patiserie, tarte, tarte de mere, tarte
cu ou, tort cu caramel, torturi vegane, turtă
dulce, vafe din ciocolată, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat pentru biscotti, alune trase în
ciocolată, brioșe cu fructe, budinci, ciocolată,
cornuri, creme pe bază de ciocolată, deserturi
cremă instant, halva, gofre de ciocolată, fondue
din ciocolată, iepurași de ciocolată, marțipan,
nuga, pateuri cu ciocolată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), praline cu napolitană,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de

(740) CAVESCU SI  ASOCIATII  SRL,  STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

426

cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: acadele (dulciuri), batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,

plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru consum
uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie proaspete,
prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, prăjiturici uscate (patiserie),
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu ou
(dulciuri), savarine, scoici de patiserie, tarte, tarte
de mere, tarte cu ou, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, vafe din ciocolată, cozonaci,
cozonac pandoro, panettone (cozonac italian),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe
bază de cacao, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), aluat pentru biscotti,
alune trase în ciocolată, brioșe cu fructe,
budinci, ciocolată, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, deserturi cremă instant, halva, gofre
de ciocolată, fondue din ciocolată, iepurași de
ciocolată, marțipan, nuga, pateuri cu ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
dulci din orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi
din orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi),
praline cu napolitană, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
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pe bază de ciocolată, rahat turcesc acoperit cu
ciocolată, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tiramisu, vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).

───────

(210) M 2020 05812
(151) 18/08/2020
(732) ACTIV PROPERTIES SRL, STR.

DEZROBIRII NR.12, BL.23,
SC.C, ET.1, AP.47, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060985, ROMANIA

(540)

Activ Properties
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
servicii financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară.

───────

(210) M 2020 05813
(151) 20/08/2020
(732) ALINT JUNIOR SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN PANTAZI
NR. 11, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Alinturi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.25

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

30. Acadele (dulciuri), batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete

(740) CAVESCU SI  ASOCIATII  SRL,  STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA
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pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru
consum uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de patisserie
aromate, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie proaspete, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou (dulciuri), savarine,
scoici de patiserie, tarte, tarte de mere, tarte
cu ou, tort cu caramel, torturi vegane, turtă
dulce, vafe din ciocolată, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat pentru biscotti, alune trase în
ciocolată, brioșe cu fructe, budinci, ciocolată,
cornuri, creme pe bază de ciocolată, deserturi
cremă instant, halva, gofre de ciocolată, fondue
din ciocolată, iepurași de ciocolată, marțipan,
nuga, pateuri cu ciocolată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), praline cu napolitană,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,

produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: acadele (dulciuri), batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
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prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru consum
uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie proaspete,
prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, prăjiturici uscate (patiserie),
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu ou
(dulciuri), savarine, scoici de patiserie, tarte, tarte
de mere, tarte cu ou, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, vafe din ciocolată, cozonaci,
cozonac pandoro, panettone (cozonac italian),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe
bază de cacao, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), aluat pentru biscotti,
alune trase în ciocolată, brioșe cu fructe,
budinci, ciocolată, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, deserturi cremă instant, halva, gofre
de ciocolată, fondue din ciocolată, iepurași de
ciocolată, marțipan, nuga, pateuri cu ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri dulci
din orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), praline
cu napolitană, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie congelate
pe bază de lactate, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),

sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).

───────

(210) M 2020 05814
(151) 18/08/2020
(732) ANCUȚA-FLORICA COSMA,

STR. BUCUREŞTI NR. 55, BL.
SPRAY, ET. 8, AP. 31, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400000,
CLUJ, ROMANIA

(540)

COACHING PENTRU JURIȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire.

───────

(210) M 2020 05816
(151) 18/08/2020
(732) POPASUL TREBES SRL, CALEA

MOINEȘTI 26, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

M
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(531) Clasificare Viena:
03.01.02; 24.01.15; 24.09.03; 27.05.21;
29.01.12

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

clase:
1. Amelioratori de panificație.
30. Malț, drojdie de panificație.
32. Bere.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05816
(151) 18/08/2020
(732) POPASUL TREBES SRL, CALEA

MOINEȘTI 26, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

M

(531) Clasificare Viena:
03.01.02; 24.01.15; 24.09.03; 27.05.21;
29.01.12

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

clase:
1. Amelioratori de panificație.
30. Malț, drojdie de panificație.
32. Bere.

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05817
(151) 18/08/2020
(732) ULUGBEKKHON MAKSUMOV,

INTERNATIONAL HOUSE 24,
HOLBORN VIADUCT LONDON,
LONDRA, EC1A 2BN, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

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

(540)

INKAS

(531) Clasificare Viena:
03.01.02; 23.01.01; 24.01.09; 27.05.01

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

6. Uşi blindate din metal, materiale blindate din
metal, ferestre blindate, cu cadre metalice.
12. Vehicule blindate, vehicule terestre blindate,
caroserii blindate pentru vehicule, vehicule
militare de transport.
13. Turele blindate.
39. Transportul cu maşina blindată, transport cu
vehicule blindate.

───────
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(210) M 2020 05820
(151) 18/08/2020
(732) DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI

101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Enjoy your life!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pâine pita, lipii cu pui, produse alimentare
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate din făină de cereale.
43. Servicii de fast-fooduri, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 05822
(151) 19/08/2020
(732) SUPERSTAR FOOD SRL, STR.

FRÎNCEI NR. 24, JUDEȚUL
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SUPER K

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 26.04.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (RGB
255,56,30), negru (RGB 0,0,0), alb

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

───────

43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii de localuri
tip snack-bar, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bufet, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii 
pentruprepararea mâncărurilor și a băuturilor, 
servicii în  domeniul  gustărilor,  sservicii 
prestate de bucătari personali, servicii prestate 
de  localurile unde  se  servește  înghețată, 
servire  de  alimente și  băuturi,  servire  de 
alimente  și  băuturi  în restaurante  și  baruri, 
servicii de snack-baruri.
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(210) M 2020 05823
(151) 19/08/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA, STR.

(540)

æ æthera

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Apă Seltzer.
33. Băuturi alcoolice Seltzer.

───────

(210) M 2020 05824
(151) 19/08/2020
(732) ASOCIATIA IE DE MARAMU,

CERNEȘTI NR. 172, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

Ie de Maramu'

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

25. Costume populare (îmbrăcăminte).
───────

(210) M 2020 05825
(151) 19/08/2020
(732) DANIELA-ELENA OLARU, STR.

MANASTIREA DEALU NR. 87,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, SAT VIFORITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

demiur DANIELA OLARU

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

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

25. Corsete (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, cămăşi, bluze,
pantaloni, fuste, bodyuri, paltoane, geci, eşarfe,
rochii de zi, rochii de seară.
35. Servicii de comerţ cu: corsete (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, cămăşi, bluze, pantaloni, fuste, bodyuri,
paltoane, geci, eşarfe, rochii de zi, rochii de
seară şi comercializarea acestora în târguri,
expoziţii, magazine fizice şi online.

───────

ION SLĂTINEANU NR. 20, ET.1,
 CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51,  
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 05826
(151) 19/08/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA, STR.

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

(540)

æthera
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Apă Seltzer.
33. Băuturi alcoolice Seltzer.

───────

(210) M 2020 05827
(151) 19/08/2020
(732) DANIELA-ELENA OLARU, STR.

MANASTIREA DEALU NR. 87,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, SAT VIFORITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

demiur
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerţ prin intermediul unui
site web a articolelor: corsete (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
cămăşi, bluze, pantaloni, fuste, body-uri,
paltoane, geci, eşarfe, rochii de zi, rochii de
seară.
42. Creare si menţinere site web.

───────

(210) M 2020 05828
(151) 19/08/2020
(732) FUNNY AND JOY FUTURE CAM

SRL, STR. GHINDEI NR. 2, JUD.
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

simply joy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării.

───────

(210) M 2020 05829
(151) 19/08/2020
(732) CLEAN MEDICAL SRL, STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
67, PARTER, CAM. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Clean Medical dezinfectare
decontaminare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
24.17.05

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

clase:
37. Servicii de deratizare, dezinfectarea
clădirilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
contaminării cu bacterii, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, dezinfecție,
servicii de fumigație (dezinfectare), pulverizare

ION SLĂTINEANU NR. 20, ET.1,
 CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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───────

(210) M 2020 05830
(151) 19/08/2020
(732) S.C MEDSPHARM PROD S.R.L,

STR. PRIMAVERII NR. 2, BL.
ST1, SCARA A, ET. 9, AP.34,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

STANCOSIMAGNE3 RenoFix

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

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

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

5. Peparate farmaceutice, medicale, suplimente
alimentare, de uz medical pentru oameni şi
animale, suplimente alimentare medicinale.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare şi
marketing, consultanţă în marketing, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
prezentarea de produse şi servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
preparate farmaceutice, medicale, suplimente

de insecticide pentru locuințe rezidențiale,
pulverizare  insecticide  pentru  clădiri 
comerciale,  curățarea  imobilelor, curățarea 
spațiilor  interioare,  curățarea structurilor 
mobile,  curățarea  suprafețelor  de protecție 
pentru  pardoseli,  curățarea  zonelor industriale, 
curățenie  în  spații  publice,  furnizare de 
informații, consiliere și consultanță cu privire la 
curățare, curățare de clădiri cu birouri
și de spații comerciale, curățare de clădiri,
curățare igienică (clădiri), curățare industrială
intensă pentru unitățile comerciale de catering,
curățarea clădirilor publice, curățarea clădirilor
rezidențiale, curățarea edificiilor (interior),
curățarea edificiilor (suprafața exterioară),
curățarea industrială a clădirilor, curățarea
interioarelor edificiilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie
în spațiile comerciale, servicii de curățare a
birourilor, servicii de curățare a tavanelor, servicii
de curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii de
curățenie pentru centrele de divertisment, pe
 bază decontract, servicii de curățenie pentru 
cluburi,  pe bază  de  contract,  servicii  de 
curățenie pentruhoteluri, servicii de curățenie în
 uzine industriale.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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alimentare de uz medical pentru oameni şi
animale, suplimente alimentare medicinale.

───────

(210) M 2020 05832
(151) 19/08/2020
(732) BOGDAN VASILE LUNGU, STR.

MENTIUNII NR. 49A, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STEPS SPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.09.15

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmcălțăminte pentru sport, articole pentru
acoperirea capului.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05833
(151) 19/08/2020
(732) SILVIA BALAN-VITELARU,

STR. INTRAREA BARSEI NR.
1A, BL. M9BIS, SC. 1, ET. 3, AP.
26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

O' La La

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 05.03.07;
29.01.15

(591) Culori revendicate:turcoaz închis, gri,
kaki, bleu, albastru

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

25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05834
(151) 19/08/2020
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

(540)

BebelOn

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.1, 
BL. I2, SC. A, PARTER, AP.1, 
JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice pentru teste de
sarcină, folosite acasă, reactivi utilizați în teste
de sarcină.

───────

(210) M 2020 05835
(151) 19/08/2020
(732) ANDREI BROSCARU, CALEA

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

(540)

icpt ia ceva pe tine!

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.02; 27.05.11

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

18. Poşete, portofele, rucsacuri/genţi de spate,
curele din piele (şelărie).
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din
piele, îmbrăcăminte din imitaţie din piele, rochii,
încălţăminte, mănuşi, articole de acoperit capul
pentru purtare, jachete, jersee (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de stradă, sandale, cămăşi,
pantofi, fuste, papuci, costume, flanele/pulovere/
hanorace, tricouri cu mânecă scurtă, body-
uri (lenjerie de corp), chiloţi, lenjerie de corp/
desuuri.
35. Publicitate, marketing, publicitate pe o
reţea de calculatoare, servicii de comerţ
online cu produsele menţionate în clasele
25 şi 18 respectiv: articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, rochii, încălţăminte, mănuşi,

articole de acoperit capul pentru purtare, jachete,
jersee (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de stradă,
sandale, cămăşi, pantofi, fuste, papuci, costume,
flanele/pulovere/hanorace, tricouri cu mânecă
scurtă, body-uri (lenjerie de corp), chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, poşete, portofele, rucsacuri/
genţi de spate, curele din piele (şelărie).

───────

(210) M 2020 05836
(151) 19/08/2020
(732) CRISTINA-DANIELA IONESCU,

STR. CONSTANTIN MANOLESCU
NR. 26, SAT ANINOASA,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

OCASSIA exclusive
accessories

(531) Clasificare Viena:
17.02.02; 17.02.17; 24.17.20; 27.05.02;
27.05.24

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

14. Coliere, cercei, brăţări, broşe, bijuterii din
argint.
18. Genţi, portofele.
25. Eşarfe pentru gât (fulare)/fulare (eşarfe
pentru gât), căciuli.

GRIVIŢEI NR. 212, BL. J, SC. B, 
ET.1, AP. 8, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
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26. Accesorii de păr, respectiv: agrafe, elastice,
diademe, piepteni eleganţi, cleşti păr, coroniţe
din flori artificiale.

───────

(210) M 2020 05837
(151) 19/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DCD aRoma fabricii de carne

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt,iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05838
(151) 19/08/2020
(732) IOANA DIANA RAMBELA, ALEEA

PAJURII NR. 3, BL. A2, ET. 3,
AP. 20, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

RAMBELA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 05839
(151) 19/08/2020
(732) QUALITY PHARMA CONCEPT,

SAT LUNGULETU NR. 278,
JUDETUL DAMBOVITA, COMUNA
LUNGULETU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

Top Pharma

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#f04e23), verde (HEX #308e40), gri
(HEX #939598), rosu (HEX #d83127),
galben (HEX #3e9b46)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 05840
(151) 19/08/2020
(732) ADER SRL, STR. RÂURENI NR.

24, JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VĂLCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

KUOKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 06.01.02

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

clase:
12. Remorci vehicule, rulote, caroserii vehicule,
remorci pentru transport biciclete, maşini de
camping / case mobile (autorulote).

───────

(210) M 2020 05841
(151) 19/08/2020
(732) MARIA CARLA

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

(540)

SPRITZER

DOBRONĂUŢEANU, INTR.
BITOLIA NR. 28, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, bere și
produse de bere, băuturi nealcoolice
din fructe sau legume, băuturi nealcoolice care
conțin fructe sau legume, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă cu arome, apă minerală,
băuturi carbogazoase aromatizate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru
alccolic, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 05843
(151) 19/08/2020
(732) RAINBOW COLORFUL IDEAS

SRL, B-DUL ALEXANDRU
OBREGIA, NR 4, BLOC OD1, SC.
4, ETAJ 9, AP 172, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Farm Forum

(531) Clasificare Viena:
09.09.07; 05.03.11; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Oferirea de informaţii prin intermediul
unui site web în domeniul afacerilor agricole,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale

sau publicitare în domeniul agriculturii,
închirierea de material publicitar prin intermediul
unui site web în domeniul afacerilor agricole.
38. Furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la forumuri pe internet, furnizarea de
chartroom pe internet, furnizare de spații de chat
și forumuri pe
internet, comunicare electronică prin spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet, schimb
electronic de mesaje prin linii de chat, spații
de chat și forumuri pe internet, furnizare de
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare.

───────

41. Servicii de conferințe, organizare de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
și conducere de conferințe educative, organizare
de reuniuni și conferințe, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizarea și
conducerea de conferințe și seminarii, planificare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
realizare, coordonare și organizare de
conferințe, organizare de conferințe pe teme de
comerț, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor, organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizarea de conferințe în scopuri
recreative, organizare de conferințe referitoare la
formarea profesională, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare de
conferințe în materie de activități culturale,
publicare de ziare, publicare de cărți, servicii
de publicare electronică, publicare de reviste,
publicare de documente, publicare de jurnale,
publicare de buletine informative, publicare de
recenzii, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de cărți
instructive, publicare de materiale didactice,
publicare de cărți și reviste, servicii de publicare
on-line, publicare de reviste pe internet,
publicare multimedia a ziarelor, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
multimedia  de   reviste,  jurnale  și  ziare,
publicare pe internet a unui ziar pentruclienți,
toate  serviciile  enumerate  mai  sus  în
domeniul  agriculturii.
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(210) M 2020 05844
(151) 19/08/2020
(732) CAROLI FLORIN, STR.

LIBERTATII NR. 1, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, 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, ROMANIA

(540)

LION ZION

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 24.09.05; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Servicii de înmatriculare a automobilelor,
administrare a afacerilor pentru parcări
auto, servicii de publicitate privind industria
automobilelor, managementul afacerilor cu
parcuri auto (pentru terți), servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, vânzare
prin licitație a vehiculelor, informații despre
metode de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate și marketing online, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate a
vehiculelor, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile.

───────

(210) M 2020 05845
(151) 20/08/2020
(732) BETFOLD TECH SRL, STR. I.C.

BRĂTIANU, NR. 4, BL. A70, SC.
A, ET. 3, AP. 12, JUDEŢ VÂLCEA,
RAMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

PV Presque-Vu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
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bikini, blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze pentru gravide, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluze tubulare (îmbrăcăminte), bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, cămăşi cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie

de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mănuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi pentru dormit,
neglijeuri (îmbrăcăminte), paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii
lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, sacouri de gală, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopetă de copii, șaluri, șaluri de ocazie,
sarafane, sarafane (rochii), seturi de bluză și
jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
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sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi din
piele, pantofi fără șireturi, papuci de casă, papuci
de casă din plastic, papuci din piele, papuci fără
călcâi, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale cu șiret între degete, sandale
de damă, sandale pentru bebeluși, sandale
tip sabot, sneakers (încălţăminte), șlapi, teniși,
șosete joase pentru încălțăminte, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, şepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere (șepci), șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata şi servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,

articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
bikini, blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze pentru gravide, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluze tubulare (îmbrăcăminte), bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), bodyuri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
costume din piele, costume dintr-o singură piesă,
costume informale (casual), costume pentru
bărbați, cravate, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
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cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, neglijeuri
(îmbrăcăminte), colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii
lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, sacouri de gală, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopetă de copii, șaluri, șaluri de ocazie,
sarafane, sarafane (rochii), seturi de bluză și
jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele

gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi din
piele, pantofi fără șireturi, papuci de casă, papuci
de casă din plastic, papuci din piele, papuci fără
călcâi, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale cu șiret între degete, sandale
de damă, sandale pentru bebeluși, sandale
tip sabot, sneakers (încălţăminte), șlapi, teniși,
șosete joase pentru încălțăminte, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────
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(210) M 2020 05846
(151) 20/08/2020
(732) PROMPT STAR TINDIF, STR.

POD DE PIATRĂ, NR. 14,
JUDEŢ BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

PRO CARPET

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 26.01.18; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

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

37. Servicii de croitorie (reparații), curățare
chimică, curățare chimică a articolelor de
îmbrăcăminte, curățare de covoare, curățare
și reparații de articole din piele, curățarea
articolelor din piele, curățarea articolelor textile
și de pasmanterie pentru decorațiuni interioare,
curățarea hainelor, curățarea tapițeriei, călcare
automatizată a țesăturilor, călcare manuală a
țesăturilor, călcarea rufelor, călcarea țesăturilor,
furnizare de informații privind curățarea
covoarelor și preșurilor, furnizare de informații
privind presarea articolelor de îmbrăcăminte,
curățarea pantofilor, furnizare de informații
privind servicii de spălat rufe, furnizare de
informații privind îngrijirea și repararea blănii,
furnizarea de servicii ale spălătoriilor automate,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii de
curățare uscată a hainelor, spălare, spălare de

țesături, îndepărtarea petelor de pe articole din
piele, îndepărtarea petelor de pe covoare și
mochete, îndepărtarea petelor de pe țesături,
îngrijirea și repararea blănurilor, întreținerea,
curățarea și repararea pielii, spălarea articolelor
de îmbrăcăminte, spălarea articolelor din cașmir,
spălarea confecțiilor, spălarea materialelor
textile, spălarea rufelor, spălarea scutecelor,
spălătorie de scutece pentru bebeluși, uscarea
articolelor de îmbrăcăminte, reparații de
covoare, instalarea covoarelor, montare de
covoare, curățare covoare și carpete, furnizare
de informații computerizate referitoare la
întreținerea covoarelor.

───────

(210) M 2020 05847
(151) 19/08/2020
(732) VERA SPOSA COUTURE SRL,

STR. GOVORA NR. 2,BL. 74,SC.
3,AP. 32, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VERA SPOSA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24

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

14. Bijuterii.
25. Rochii de mireasă, rochii lungi de seară,
haine de stradă, costume de gală.
41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale.

───────
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(210) M 2020 05849
(151) 19/08/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU

ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN, BDUL. PACHE
PROTOPOPESCU NR. 16, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Publicații electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile.
14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Publicații tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitații, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
ecusoane cu nume (articole de birou), materiale
tipărite, sigilii cu pecete, sigilii (timbre seci), sigilii
(ştampile), materiale de scris, plicuri, pliante,
cărți de vizită, articole de papetărie şi de birou
(cu excepţia mobilei).
35. Lucrări de birou, dezvoltare și
coordonare de proiecte de voluntariat
pentru organizațiile caritabile, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, organizarea de campanii
de sensibilizare cu privire la subiectele şi
iniţiativele de responsabilitate socială, servicii
de relații publice, publicitate, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,

consultanţă profesională în afaceri, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
publicarea de texte publicitare, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou).
41. Furnizarea de servicii de educaţie,
furnizarea de instruire, elaborarea, organizarea
și desfășurarea de activități culturale și
educative, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de gale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, cu
excepția textelor publicitare, producția de
programe de radio și/sau de televiziune,
servicii caritabile, și anume organizarea de
evenimente sportive, culturale sau educaționale
pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate,
ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire).

───────

(210) M 2020 05851
(151) 20/08/2020
(732) SC THEOJOY PRODUCTION

SRL, STR. VLAD TEPES 6A, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620072,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

opink

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.12

RITUL SCOȚIAN
ANTIC și ACCEPTAT

(591) Culori revendicate: roz închis (HEX
#C64C8F), roz deschis (HEX #EF85B6)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05852
(151) 20/08/2020
(732) CORNELIA-IONELA SLIM-

(540)

Alphabet Kindergarten

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.13; 27.05.17;
02.07.23

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, roz, bleumarin, albastru

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

41. Servicii educative şi de instruire.
───────

(210) M 2020 05853
(151) 20/08/2020
(732) HIDDENHOST S.R.L., STR. PETRU

I MUŞAT NR. 3, COM. ŞCHEIA,
JUD. SUCEAVA, , SAT ŞCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

mobzone.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.15;
21.01.14; 23.03.05

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru telefoane mobile şi accesorii.

───────

NECSOI , SOS. FUNDENI NR.233,
BL. 114A, SC. A, ET. 9, AP.38, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 05854
(151) 20/08/2020
(732) S.C. HEALTH & BEAUTY CENTER

S.R.L., SAT CHITID NR. 150, JUD.
HUNEDOARA, COM BOŞOROD,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ACADEMIA
NETWORKERILOR

DE SUCCES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.07.15; 02.07.23

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, organizare
de seminarii, organizare de seminarii
educaţionale, organizare de seminarii şi
conferinţe, organizare de seminarii şi de
congrese, organizare de cursuri, organizare
video conferinţe, organizare de evenimente cu
scop cultural sau de divertisment, organizare de
traininguri.

───────

(210) M 2020 05856
(151) 20/08/2020
(732) ELEFANT ONLINE SA,

BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU
NR. 5-7, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GIGASALE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 05857
(151) 20/08/2020
(732) STELUTA GUTIU, STR. FREDERIC

CHOPIN NR. 5, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Armonii cromatice

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 26.04.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, roz, albastru,
albastru deschis, galben, gri, turcoaz,
negru, alb

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere, publicare
de calendare de evenimente, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, servicii de
editare video pentru evenimente, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,

intermediere  de  afaceri  comerciale  pentru 
terți,  administrarea  și managementul 
întreprinderilor  comerciale, organizare  de 
expoziții  și  târguri  comerciale  în scopuri 
comerciale  și  de  promovare,  realizare  de
expoziții în scopuri comerciale, coordonare de
expoziții în scopuri comerciale, intermedierea de
contacte comerciale și economice, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de parade de modă în scopuri comerciale,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, exploatare comercială de centre
comerciale pentru alte persoane, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale  și  publicitare,  promovarea 
operelor  de  artă  ale  altor  persoane prin 
furnizarea  de  portofolii  online  pe  un  site  web,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate și marketing, servicii de
promovare, promovare de evenimente speciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare.35. Administrarea afacerilor, organizarea

afacerilor, promovarea afacerii (publicitate),
organizarea întâlnirilor de afaceri, management
de afaceri comerciale, managementul și
administrarea afacerilor, organizare de întâlniri
de afaceri, servicii de relocare pentru afaceri,
asistență în domeniul administrării afacerilor,
asistență în domeniul organizării afacerilor,
managementul proiectelor de afaceri (pentru
terți), asistență în afaceri, management și servicii
administrative, organizare de expuneri în scop
de afaceri, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, administrarea afacerilor comerciale,
organizare de prezentări comerciale,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți),   organizare    de    expoziții    comerciale,
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angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative și de
petrecere a timpului liber, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, expoziții de artă, organizare de
expoziții educaționale, organizare de expoziții
cu scop instructiv, organizare de expoziții în
scopuri culturale, realizare de expoziții cu
scopuri culturale, organizarea de expoziții cu
scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, orgzanizare de expoziții
cu scop educativ, organizare de expoziții
pentru divertisment, servicii de expoziții de
artă, organizare de expoziții în scopuri de
divertisment, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
servicii educative în arta picturii, demonstrație
(pregătire) în pictură și tehnici de decorare,
instruire în pictură, servicii culturale, activități
culturale, organizarea de spectacole culturale,
furnizare de activități culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea de
congrese în scopuri culturale, ateliere organizate
în scopuri culturale, coordonare de activități
culturale, furnizare de informații despre activități
culturale, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferințe în materie
de activități culturale, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, organizare
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare și realizare de tâguri cu scop cultural
sau educational, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,

servicii de galerii de artă, servicii educaționale
în domeniul artelor, instruire în domeniul artelor
vizuale, organizare de competiții artistice, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online
printr-un link de telecomunicații, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv.

───────

(210) M 2020 05858
(151) 20/08/2020
(732) IRINA-ALEXANDRA PANAIT, STR.

PRECIZIEI NR. 6M, BL. 1A, ET. 3,
AP. 16, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Urban Vanilla

(531) Clasificare Viena:
17.02.02; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri închis,
gri deschis

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

14. Bijuterii, inele (bijuterii), brățări (bijuterii),
coliere (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii-
pandantive.
18. Genți, bagaje (genți), genți diplomat, genți
sportive, genți impermeabile, genți casual, genți
servietă, genți de călătorie, genți de umăr, genți
de stradă, genți de plajă, genți de seară, genți
pentru haine.
25. Haine tricotate, haine de stradă, haine de
casă, haine de ploaie, haine de iarnă, articole
de îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte).

───────
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(210) M 2020 05861
(151) 20/08/2020
(732) MAT ART TRADIȚIE SRL, CALEA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Veşnic Ie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 05864
(151) 20/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LaProvincia
Cocosel de Horezu

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

29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 05866
(151) 20/08/2020
(732) STAR POP 2020 SRL, STRADA:

IERNII NR 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

POPS

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, cazare temporară, pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de baruri, baruri de cocteiluri, bodegi de vinuri,
bufet salate, bufete cu autoservire, cantine,
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de restaurante
cu autoservire, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, preparare
de mâncăruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pizzerii,
organizare de mese la hoteluri, organizare
de banchete (mâcare şi băutură), organizare

CRAIOVEI NR 17, BLOC E3B, 
SC.E, ET. 4, AP. 8, JUDEŢ ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro
(PANTONE=722C;PANTONE=Process
Yellow C), roz
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de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de localuri tip snack-bar, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, servicii de
bufet, servicii de bucătărie mobilă, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de baruri
cu narghilea, servicii de bar cu servire de
vin, servicii contractuale de alimentație, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cantină, servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, sculptură culinară, servicii constând în
furnizarea de băuturi, restaurante specializate în
preparate la grătar, restaurante de delicatese,
restaurante (servirea mesei), servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de organizare de banchete
(mâcare şi băutură), servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de local public, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de gătit, servicii de băut în cluburi private, servicii
cu restaurante private în cluburi, servicii de
furnizare de mâncare și băuturi în cluburi, servicii
de ceainărie, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
oferite de rotiserii, servicii de terasă berărie,
servicii de oferite de un somelier, servicii de
catering pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de restaurante
care servesc ramen, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant washoku, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, snack-baruri, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii prestate de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 05868
(151) 20/08/2020
(732) NOTORION BUSINESS S.R.L.,

BULEVARDUL CAROL I NR.
50B, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

CHOCO Republic
In sweets we trust

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.01; 05.03.13; 29.01.11

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri, bomboane.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, cafea, ceai,
cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata și amănuntul în legătură cu
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,

(591) Culori revendicate: maro, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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gheaţă, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri, bomboane.
43.  Servicii de restaurante, servire de produse
de cofetărie, înghețată și băuturi în restaurante,
servicii de furnizare produse de cofetărie,
înghețată și băuturi, servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, sculptură în alimente,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snackbar), servicii de restaurant cu
autoservire, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2020 05869
(151) 20/08/2020
(732) IC CONSULTING SRL, STR.

CALARASILOR 1D POARTA
VIENEZA, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400167, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DELISH FESTIVAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivități,
organizarea de competiții, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop cultural
sau de divertisment, organizare și coordonare
de târguri de Crăciun cu scop cultural sau de
divertisment.

───────

(210) M 2020 05871
(151) 20/08/2020
(732) CATALIN-DAN CHIVU, STR.

OBORUL NOU NR. 13, BL. P10,
AP. 319, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Feel The Markets
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Management financiar, analiză financiară,
evaluări financiare, servicii financiare, consiliere
financiară, informații financiare, studii financiare,
asistență financiară, gestiunea portofoliului
financiar, administrarea afacerilor financiare,
analiză financiară computerizată, servicii de
planificare financiară, consultanță financiară și
consultanță în domeniul asigurărilor, servicii de
consultanță financiară, consultații în domeniul
financiar, analiză și consultanță financiară.
41. Cursuri educative în domeniul finanțelor,
servicii de instruire în domeniul finanțelor, cursuri
de pregătire în domeniul finanțelor (instruire),
servicii educative pentru adulți în domeniul
finanțelor, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul finanțelor,
organizarea și susținerea de webminarii,
producția de emisiuni radio, TV şi online în
domeniul financiar.

───────
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(210) M 2020 05873
(151) 20/08/2020
(732) SC SENTEXIM SRL, STRADA

DINU VINTILĂ, NR.6B, TRONSON
2, DUPLEX, BLOC 1, SC.B, ET.11,
AP.78, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ACTION ONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.02

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

12. Vehicule, sănii (vehicule), trotinete
(vehicule), vehicule electrice, biciclete, părţi şi
accesorii pentru vehicule, sonerii metalice pentru
biciclete, ştergătoare de faruri.
20. Mobilier pentru camping, saltele, saltele
camping, mese de camping, covorașe pentru
camping (saltele), saltele gonflabile pentru
camping, saltele cu aer pentru camping, saltele
din spumă pentru camping, mobilier metalic
și mobilier pentru camping, saltele izopren,
scaune, paturi de camping, leagăne (coşuri
pentru copii), balansoare (fotolii).
22. Corturi, corturi pentru alpinism sau camping,
corzi pentru alpinism, prelate pentru corturi,
huse de acoperire (neadaptate) pentru bărci,
huse neajustate pentru ambarcațiuni și vehicule
maritime, huse de protecție (folii antipraf) pentru
utilizare în decorare, hamace.
28. Vehicule (jucării), role, trotinete (jucării),
skateboard, echipament de camping de jucărie,
palete tenis de masă, fileuri sportive, mingi, porţi
de fotbal, coşuri şi panouri baschet, bastoane
gonflabile pentru suporteri, saltele de joc, corzi
de sărit, trambuline, protecţii corp (articole

sportive), saci box, bord-uri de darts, mese
foosball, seturi poker, mese billiard, popice şi
bile bowling, mese gaming, patine, jucării de
pluş, arme de jucărie, jocuri de societate, măşti
pentru copii (obiecte de divertisment), jucării
interactive, jocuri educative, jucării educative,
locuri de joacă (obiecte de divertisment), corturi
de joacă, articole de joacă educative, trambuline
copii, jucării pentru plajă şi nisip, saltele şi mingi
pentru plajă, leagăne, corturi şi căsuţe copii
(jucării), zmeie şi jucării zburătoare, triciclete,
decoraţiuni pentru Crăciun.

───────

(210) M 2020 05875
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

aROMA

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:grena (Pantone 506
C), galben (Pantone 1345 C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 05877
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

aROMA

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate: grena (Pantone 506
C), galben (Pantone 1345 C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

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

───────

(210) M 2020 05878
(151) 20/08/2020
(732) ADRIAN IONUŢ POPA, STR. LT.

VICTOR MANU NR. 30A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Braseria 81

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.01

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

43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete  și  evenimente  sociale  pentru  ocazii 
speciale,  asigurarea  de  hrană  și  băuturi,
cazare  temporară,  pensiuni  pentru  animale, 
servicii  de  informare,  de  consiliere  și  de
rezervare  în  legătură  cu  cazarea  temporară, 
servicii  de  informare,  de  consiliere  și de 
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și  băuturi,  închiriere  de mobilier,  lenjerie  de 
masă,  servicii  de  masă  și  echipamente 
pentru servirea demâncare și băutură, furnizare
de  cazare temporară,  servicii  de  cazare 
temporară,  servicii de  baruri,  fast-fooduri, 
furnizare  de  alimente  și  băuturi  în 
restaurante  și  baruri, prepararea  mâncării, 
prepararea  alimentelor,  restaurante  cu 
autoservire,  pizzerii, pregătirea  mâncărurilor  și 
a băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în 
gogoșării,  furnizare  de alimente  și  băuturi  în 
bistrouri,  furnizare  de  locuri de  cazare  pentru 
recepții,  servicii  de  localuri  tip snack-bar, 
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
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───────

(210) M 2020 05879
(151) 20/08/2020
(732) MIRCEA MANOLESCU, STR.

(540)

REGENESYS Saves Your Life
and Improves Your Health

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.04

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

9. Echipamente de protecție și salvare, alarme
acustice / alarme sonore, aparate pentru
reglarea căldurii, aparate de înaltă frecvenţă,
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
sonerii (dispozitive de avertizare), aparate pentru
respiraţie, cu excepţia celor pentru respiraţia
artificială, îmbracăminte anti-glonţ, capsule de
salvare pentru dezastre natural, instrumente
şi aparate optice, ozonizatoare (ozonizoare),
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, nu cele pentru scopuri
medicale, diode organice electroluminescente
(OLED), diode emițătoare de lumină cu puncte
quantice (QLED), măşti de protectie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
centuri de siguranţă, altele decât cele pentru
scaune de vehicule şi echipamente, geamanduri
de semnalizare.
10. Instrumente și articole utilizate în
general pentru ameliorarea funcției sau stării
persoanelor, paturi cu vibraţii, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, brăţări
pentru scopuri medicale, stimulatoare cerebrale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
măşti respiratorii pentru respiraţia artificială,
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, benzi pentru acupresură, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, camere de inhalare/
camere de inhalare, măşti cu led pentru scopuri
terapeutice.

───────

(210) M 2020 05882
(151) 20/08/2020
(732) RĂZVAN ANDREI DUMITRA, STR.

OITUZ NR. 21, BĂICOI, 105200,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

#PaRdon

barurilor, restaurante (servirea mesei), servicii 
de  preparare  a  alimentelor, servicii  pentru 
furnizarea  de  alimente,  servicii  pentru 
furnizarea de băuturi, serviciipentru prepararea
mâncărurilor  și  a  băuturilor, servicii  de 
restaurant  și  bar,  snack-baruri,  servire de 
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și despații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare  turistică  și  de  vacanță, 
furnizare  de găzduire temporară în locuințe, 
închiriere  de camere  (cazare  temporară), 
organizare  și furnizare  de  cazare  temporară, 
furnizare  de  spații  pentru festivități  și  spații 
temporare  de  birouri  și reuniuni,  servicii  de 
catering,  servicii  de  catering mobil,  servicii  de 
catering  hotelier,  închiriere  de  echipament  de 
catering, ceainării, servicii de bar cu servire de 
vin,  restaurante  de  delicatese,  servicii  de 
restaurant  cu  servire  la pachet,  servicii  de 
degustare  de  vinuri  (furnizare  de  băuturi), 
servicii  în  domeniul gustărilor,  servicii  de 
ospitalitate
(alimente și băuturi).

ŢEPEŞ VODĂ NR. 148, 
SECTOR2, BUCUREŞTI, 
021528,ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 05883
(151) 20/08/2020
(732) CENTRO DEVELOPMENT SRL,

STR. MIRCEA CEL BATRAN NR.
45, BL. 39, SC. A, AP. 13, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CERAMIK.ro
ceramics and more

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, instalații sanitare, de alimentare cu
apă și instalaţii de canalizare, instalații sanitare
și de baie și accesorii pentru instalații, robineți,

vane (robinete), mânere de robinete, robineți
de apă, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru lavoare, robinete pentru bideuri,
robinete acționate fără atingere, robinete pentru
instalații sanitare, robinete de amestec pentru
chiuvete, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), lavoare
individuale, lavoare sub formă de cădițe, dopuri
din metal pentru lavoare, lavoare individuale
montate în perete, chiuvete, accesorii pentru
chiuvete, chiuvete pentru baie, chiuvete de
bucătărie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, chiuvete cu picior pentru baie, chiuvete de
baie (componente de instalații sanitare), plăci
ceramice comercializate ca piese pentru sobe,
plăci ceramice comercializate ca piese pentru
plite, plăci ceramice comercializate ca piese
pentru cuptoare, căzi de baie, lavoare pentru
baie (chiuvete).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramică, gresie,
gresie pentru construcții, tuburi din gresie,
gresie pentru baie nemetalică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
plăci ceramice, plăci ceramice neglazurate,
plăci ceramice smălțuite, plăci ceramice pentru
podea, plăci ceramic pentru perete, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, plăci
ceramice pentru pardoseli exterioare, plăci
ceramice pentru pardosirea clădirilor, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, structuri și
construcții nemetalice transportabile.
20. Containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, mânere din ceramică pentru
dulapuri, decorațiuni din ceramică pentru uși,
standuri pentru lavoare (mobilier), mobilă de
toaletă pentru lavoare, dulapuri pentru baie
pentru lavoare, etajere pentru chiuvete, dulapuri
pentru chiuvete, mânere din ceramică pentru
mobilier, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din material ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, mobilă, mobilier, oglinzi,
rame pentru tablouri.
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21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, produse din ceramică pentru bucătărie, artă
murală din ceramică în 3D, lucrări de artă
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, obiecte din faianţă de uz casnic, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
recipiente ceramice de uz casnic, plăci de
ceramică de uz casnic, ghivece din ceramică,
cutii de ceramică, pușculițe din ceramică,
ornamente din ceramică, vase din ceramică,
veselă din ceramică, statuete din ceramică,
sculpturi din ceramică, ornamente confecționate
din ceramică, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de stimulare și fidelizare a clienţilor,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar, robineți, vane (robinete), mânere
de robinete, robineți de apă, robinete pentru
baie, robinete de duș, robinete pentru lavoare,
robinete pentru bideuri, robinete acționate fără
atingere, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu chiuvete de baie (componente de instalații

sanitare), plăci ceramice comercializate ca piese
pentru sobe, plăci ceramice comercializate ca
piese pentru plite, plăci ceramice comercializate
ca piese pentru cuptoare, căzi de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu robinete pentru
instalații sanitare, robinete de amestec pentru
chiuvete, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în
legătură cu aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), lavoare individuale,
lavoare sub formă de cădițe, dopuri din metal
pentru lavoare, lavoare individuale montate în
perete, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legatură
cu chiuvete, accesorii pentru chiuvete, chiuvete
pentru baie, chiuvete de bucătărie, piedestaluri
pentru chiuvete pentru baie, chiuvete cu picior
pentru baie, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură cu
materiale nemetalice pentru clădiri şi construcţii,
ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru
construcţii, construcţii nemetalice transportabile,
monumente nemetalice, materiale și elemente
de construcție și edificare nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu dale din ceramică,
lucrări refractare din ceramică, articole din
ceramică pentru construcții, tuburi din ceramică
și ciment, blocuri și suprafețe de pavaj din gresie
ceramică, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie, gresie pentru baie nemetalică, parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legătură cu parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online
în legătură cu parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
plăci ceramice, plăci ceramice neglazurate,
plăci ceramice smălțuite, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online
în legătură cu plăci ceramice pentru podea, plăci
ceramice pentru perete, plăci ceramice pentru
pardoseli interioare, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, plăci ceramice pentru
pereți exterior, structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu mobilă, mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau
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transport, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu chihlimbar, mânere
din ceramică pentru dulapuri, decorațiuni din
ceramică pentru uși, standuri pentru lavoare
(mobilier), mobilă de toaletă incluzând lavoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legătură cu dulapuri
pentru baie incluzând lavoare, etajere pentru
chiuvete, dulapuri pentru chiuvete, mânere din
ceramică, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamente și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi
online în legătură cu recipiente ceramice, plăci
de ceramică, ghivece din ceramică, cutii de
ceramică, pușculițe din ceramică, ornamente din
ceramică, vase din ceramică, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi
online în legatură cu ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, vase de gătit şi articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor
şi lingurilor, piepteni şi bureţi, perii cu excepţia
pensulelor, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură cu
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legatură cu produse
din ceramică pentru bucătărie, artă murală din
ceramică în 3D, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu obiecte din faianță,
lavoare pentru baie (chiuvete),chiuvete, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu veselă din ceramică,
statuete din ceramică, sculpturi din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, statui,
figurine, plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare).
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de instalaţii, servicii de montare de plăci de
ceramică, servicii de placare cu ardezie și plăci
de ceramică, servicii de parchetare, sevicii de
reparaţii, servicii de construcţii.

───────

(210) M 2020 05885
(151) 20/08/2020
(732) ZUMZEE STICKS S.R.L., SAT

BRADU NR. 505, JUDEŢ SIBIU,
AVRIG, 555201, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

HONEY STICKS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație), miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, fagure brut, propolis de uz alimentar,
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri),
bomboane nemedicinale cu miere, miere cu
trufe, cereale pentru micul dejun cu aromă de
miere, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, înlocuitori de miere, produse tartinabile
dulci (miere), dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, sirop de melasă, miere de manuka,
batoane dulci de cereale, lăptișor de matcă de uz
alimentar.

───────
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(210) M 2020 05886
(151) 20/08/2020
(732) ANDREI POPA, STR. ZORILOR,

BL. 3, SC. 3, AP. 23, JUDEŢ
HUNEDOARA, PETROSANI,
332029, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ARRIVAL FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de festivaluri, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizare și prezentare de
spectacole în direct, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, organizarea de
evenimente culturale și artistice, rezervare de
locuri pentru spectacole, concerte de muzică
în direct, prezentare de concerte muzicale,
reprezentații de muzică live, servicii de furnizare

de divertisment sub formă de concerte în
direct, servicii pentru difuzarea de înregistrări
video, producție de divertisment sub formă
de înregistrări audio, producție de video-uri
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
producție de spectacole muzicale, închiriere de
casete audio cu muzică înregistrată, servicii
de editare și înregistrare muzicale, informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de divertisment, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
servicii ale agențiilor de divertisment, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
agenții de rezervare de bilete pentru concerte.

───────

(210) M 2020 05887
(151) 20/08/2020
(732) SC TRUBADUR SRL, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 168, JUDEŢ
BRAŞOV, COMUNA UNGRA,
507055, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Trubadur Drinks

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alccolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu
preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură

cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu berea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de agenţii de import și export.

───────

(210) M 2020 05888
(151) 21/08/2020
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN,

ALEEA DEALUL MĂCINULUI NR.
1A, BL. 452, SC. D, ET. 10, AP.
175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AL FARES
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(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 03.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
35. Publicitate, regruparea la un loc în beneficiul
terţilor a produselor diserve (exceptând
trasnportul), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
asigurate de magazine en gross sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping), servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 05889
(151) 21/08/2020
(732) PRISCOM DEZMEMBRARI

AUTO SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 59, JUDEŢ
VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018

(540)

DEZMO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.18;
14.05.01

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

clase:
37. Servicii de dezmembrări auto.

───────

(210) M 2020 05890
(151) 21/08/2020
(732) SC TC DEALS SRL, STR.

MUZEULUI, BL 2 AP1 C5, JUDEŢ
GORJ, BUMBESTI-JIU, 215100,
GORJ, ROMANIA

(540)

HK1
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. MP3-playere, playere MP4, DVD playere,
playere multimedia, player portabil multimedia,
DVD playere portabile, playere video digitale,
cutii pentru MP3 player, playere de discuri
video, playere multimedia pentru mașini, huse
pentru DVD playere, huse pentru CD-playere,
playere de muzică portabile, playere și recordere
video combinate, difuzoare pentru media playere
portabile, genţi pentru playere
media digitale, etuiuri pentru media playere
portabile, cutii pentru playere portabile
multimedia, baze de andocare pentru MP3
playere, huse de protecție pentru playere
MP3, etuiuri de transport pentru playere
audio, stații de andocare pentru playere audio
digitale, cutii de transport pentru playere cu
muzică portabile, playere media mobile care se
poartă în combinație cu hainele, videotelefoane,
videoproiectoare, videocasetofoane, mixere
video, aparate video, receptoare video, cartele
video, multiplexoare video, imprimante video,
casete video, digitizoare video, procesoare
video, amplificatoare video, fişiere cu înregistrări
video descărcabile, ecrane video, monitoare
video, video recordere, echipamente video,
transmițătoare video, video discuri, benzi video,
filme video, acceleratoare video, cabluri video,
servere video, procesoare videocolor, aparate
video interactive, camere video portabile, benzi
video goale, software video interactiv, benzi 
videopreînregistrate, casete video înregistrate, 
clipuri video preînregistrate, discuri compacte 
video,acceleratoare video grafice, controlere 
video grafice,  casete  video  neînregistrate, 
înregistrări  video  descărcabile  ,  camere 
video digitale, servere  video  digitale,  huse  
de  videocamere,          aparatură         pentru
videoconferințe,  monitoare  pentru 
videoconferințe,  sisteme  pentru
videoconferințe, camere video de supraveghere,
discuri compacte (audio-video), aparate de
redare video, huse pentru casete video, aparate
pentru comunicații video, camere video de
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securitate, aparatură de amplificare video,
aparate de intercomunicații video, recordere
video cu semiconductoare, cititoare de video
discuri, monitoare pentru proiectare video, unități
de afișare video, controlere pentru monitoare
video, interfoane cu afișaj video, aparate
pentru efecte video, selector de canale video,
procesoare video pentru microscop, discuri
pentru jocuri video, dispozitive pentru transmisie
video, casete pentru jocuri video, sisteme de
supraveghere video, suporturi pentru camere
video, obiective pentru camere video, sisteme
de vizualizare video, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, software pentru
conferințe video, camere video pentru conferință,
boxe pentru conferințe video, amplificatoare
de frecvență video, discuri compacte video
preînregistrate, camere video pentru vânătoare,
ochelari cu cameră video, plăci video cu
circuite, discuri video pre-înregistrate, software
pentru afișare video, aparate pentru redarea
casetelor video, discuri înregistrate cu conținut
video, aparate pentru înregistrări audio-video,
programe pentru jocuri video interactive, aparate
digitale de înregistrare video, programe de jocuri
video descărcabile, controlere pentru editarea
benzilor video, aparatură pentru editarea
imaginilor video, receptoare (audio, video) fără 
fir,  camere  video activate  de  mișcare, 
suporturi  biped  pentru camere  video,  căști 
audiovizuale  pentru  jocuri video,  materiale 
video  muzicale  pre-înregistrate, înregistrări 
video,  descărcabile,  cu  muzică, aparate  de 
înregistrare  video  (PVR),  benzi  video 
preînregistrate  cu muzică,  camere  video  cu 
funcționalități  multiple, casete  video 
preînregistrate  cu  muzică,  aparate de 
înregistrare  video  pentru  mașină,  videoclipuri
din filme pre-înregistrate, camere video portabile
cu dispozitiv încorporat pentru înregistrare de 
videocasete, dispozitive video de monitorizare 
a  bebelușilor, circuite  de  interfață  pentru 
camerele video, discuri  video înregistrate cu 
desene animate,casete video înregistrate cu 
desene  animate, aparate  de  înregistrare  a 
benzilor  video,  genți adaptate  pentru 
transportarea  aparatelor  video, aparate  de 
înregistrare pentru discuri  video, programe de 
calculator pentru editare video, benzi  video 
pre-înregistrate, non-muzicale,software pentru 
jocuri  video  pe  calculator, aparate  de 
înregistrare video pentru vehicule, pupitre de 
mixaj  pentru  material  video,  software pentru 
jocuri  video  de  calculator,  benzi  video
preînregistrate care conțin jocuri, aparate de 
comandă videopentru rețele locale, suporturi 
adaptate pentru   stocarea   de   aparate  video,

camere  video adaptate  în  scop  de 
supraveghere,  software de  calculator  menit 
să  faciliteze  servicii  de teleconferinţă, 
videoconferinţă  şi  videotelefon, suporturi  de 
camere  video  montate  pe  căști, programe 
pentru aparate de jocuri  video arcade, carcase 
rezistente  la  apă  pentru  camere  video, 
televizoare  prevăzute  cu  aparate de 
înregistrare video, casete video pre-
înregistrate cu desene animate, aparate
de inscripționare a discurilor video digitale,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, recipiente de stocare
adaptate pentru casete video, jocuri video
pe discuri (software de calculator), aparate
cu afișaje video montate pe cap, joystick-uri
pentru calculatoare, nu pentru jocuri video,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, benzi de curățare
a capetelor de înregistrare video, software
pentru controlul funcționării dispozitivelor audio
și video, programe informatice pentru jocuri
video și de calculator, sisteme electronice de
distribuire de semnale audio/video, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, comutatoare pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, rutere pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
circuite integrate pentru îmbunătățirea afișării
grafice și video, software pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, aplicații de calculator pentru
navigația audio-video a mașinii, dispozitive de
control pentru navigația audio-video a mașinii,
software pentru editarea de imagini, sunete și
materiale video, hardware de calculator pentru
procesare de semnale audio și video, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, căști de realitate virtuală
adaptate pentru folosire la jocuri video, software
pentru jocuri folosit împreună cu consolele de
jocuri video, CD-ROM-uri fără conținut pentru
înregistrare audio sau video, software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, programe pentru jocuri pentru
aparate de jocuri video de tip arcadă, procesoare
video care furnizează vedere 360 de grade
pentru un vehicul, jocuri video (jocuri de
calculator) sub formă de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date, dispozitive
de navigație GPS, software pentru sisteme de
navigație GPS, senzori giroscopici care folosesc



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

463

───────

(210) M 2020 05891
(151) 21/08/2020
(732) S.C. URGENT CARGUS SRL,

ŞOS. ATOMISTILOR NR. 99-115,
JUDEŢ ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CARGUS

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, postare de afişe publicitare,
închiriere panouri de afisaj (panouri publicitare),
facturare, marketing.

39. Servicii de curierat, servicii de curierat
mărfuri, servicii poştale şi de curierat.

───────

(210) M 2020 05892
(151) 21/08/2020
(732) AUGUSTIN NICOLAE PLESEA,

(540)

GCLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 05894
(151) 21/08/2020
(732) HYPER BNDF SRL, VALEA

(540)

HYPERTOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare.

───────

funcții GPS, aparate de sistem de poziționare
globală (GPS), transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), software
informatic pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), calculatoare, calculatoare
electronice, calculatoare personale, calculatoare
portabile, calculatoare cuantice, cabluri
pentru calculatoare, calculatoare de drum,
componente pentru calculatoare, programe
pentru calculatoare, calculatoare pentru
comunicații, modemuri pentru calculatoare,
rețele de calculatoare, calculatoare de proces,
controlere pentru calculatoare, calculatoare de
buzunar, tastaturi de calculatoare, netbook-uri
(calculatoare), plăci grafice pentru calculatoare,
calculatoare  electronice  de  birou,  suporturi 
pivotante  pentru  calculatoare, huse  (adaptate) 
pentru calculatoare.

ING. PASCAL CRISTIAN NR.1, 
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CRICOVULUI NR. 83, 
BUCUREŞTI, 061983, ROMANIA
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(210) M 2020 05895
(151) 21/08/2020
(732) DOI FLĂCĂI S.R.L., STR.

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

(540)

DOI FLĂCĂI BERATĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere, băuturi din fructe și sucuri de fructe.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare şi
marketing, consultanţă în marketing, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing si materiale promoţionale,
prezentarea de produse şi servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
bere, băuturi din fructe și sucuri de fructe.

───────

(210) M 2020 05896
(151) 21/08/2020
(732) GREENHORSE01 SRL, STR.

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

(540)

VELOCE e GUSTO

(531) Clasificare Viena:
17.01.07; 17.01.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde,
gri închis, portocaliu, roz

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate online pe o reţea de
computere, publicitate în aer liber, promoţii,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, demonstraţii cu produse, organizarea
de evenimente în scopuri comerciale, publicitare
şi de promovare, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, informaţii
comerciale, toate acestea în legătură cu bar,
restaurant, pub, bistro, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciliu,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), difuzare
de material publicitar (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane).

AMURGULUI NR. 77, BL. 1, ET.1, 
AP. 7, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

GHEORGHE DOJA, NR. 18, BL.
D18, SC. A, AP. 2, JUDEŢ SĂLAJ,
ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA
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39. Ambalare, transport şi livrare de mâncare
la domiciliu, livrare de alimente de către bar,
restaurant.
41. Organizare de evenimente, de seminarii,
conferinţe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri, organizare de evenimente
recreative, prezentarea de reprezentaţii
live, servicii de discotecă şi servicii de
cluburi (divertisment), planificare de petreceri,
organizare de divertisment pentru nunţi,
botezuri, zile de naştere, planificare şi
coordonare de petreceri.
43. Servicii de alimentaţie publică şi anume:
servicii de bar, restaurant, cantină, cafenele,
servicii ale bistrourilor, snack-bar-uri, furnizarea
de informaţii cu privire la restaurant, terasă,
grădină de vară, servicii de restaurant cu servire
la pachet, furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de facilităţi pentru nunţi, petreceri
şi dans, servicii de organizare de banchete
(mâncare şi băutură), servicii de cocktail
bar, restaurante (servirea mesei), furnizare de
facilităţi de uz general pentru întâlniri, conferinţe
şi expoziţii, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior.

───────

(210) M 2020 05897
(151) 21/08/2020
(732) CERASELA-MIHAELA SIMIUC,

STR. INT. CPT. GHEORGHE
PREOȚESCU NR. 18, MANSARDĂ,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL , STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

OTOTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, preparate
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,

preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului
de uz cosmetic, produse pentru spălare, produse
de curățare de uz casnic, produse de curățare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
produse pentru curățarea dinților și ape de
gură nemedicinale, săpunuri, detergenți (pentru
curăţare).
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie de uz casnic, țesături pentru
lenjerie, lenjerie de masă, lenjerie de uz casnic,
așternuturi de pat (lenjerie), cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de pat de unică folosință din hârtie, lenjerie
de pat de unică folosință din material textil,
perdele pentru duș, mochetă (perdele), perdele
dantelate, perdele plisate, perdele pentru ușă,
țesături pentru perdele, perdele din plasă,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
și draperii confecționate, draperii textile, draperii
din materiale textile gata confecționate.

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de
produse lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe și
baze de supă, extracte din carne, lapte, legume
procesate, legume amestecate, legume uscate,
legume gătite, legume conservate, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit.
30. Produse de patiserie din legume și carne,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole, produse de brutărie, produse
de cofetărie nemedicinale, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(produse de patiserie).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
ape, sucuri de fructe, sucuri de legume (băuturi),
amestec de sucuri de fructe, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi constând dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume.
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33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru
alcoolic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.

───────

(540)

NOSTALGIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 16.01.16; 22.01.25

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2020 05899
(151) 21/08/2020
(732) S.C. DB PRO MEDIA

CONSULTING S.R.L., STR.
CALEA DOMNEASCĂ NR. 292,
ET. 1, AP. 7, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

damboviteanul.com
ziarul tău pe net

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

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalat, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare online de ziare
electronice, furnizare de informaţii cu caracter
educativ, cultural sau de divertisment şi ştiri
online, furnizare de informaţii şi ştiri online.

───────

JUD. IAŞI, IAŞI, 700083, IAȘI,
ROMANIA

(210) M 2020 05898
(151) 21/08/2020
(732) ROTON SRL, STR. STIHII NR.2A,
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(210) M 2020 05903
(151) 21/08/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 27, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE MINIGOLF

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05904
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CASE CĂLDUROASE

(540)

Case Călduroase

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 07.01.24; 27.05.01

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

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţă,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,

răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi adezivi pentru
industrie.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate şi produse din
aceste materiale, materiale plastice extrudate,
materiale de etanșare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05907
(151) 21/08/2020
(732) TOYO AVIATION SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 281-283, CAMERA
B4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TOYO AVIATION

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 7627
C), maro (Pantone 4715 C)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

S.R.L., STR. REPUBLICII NR. 5A, 
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU
DE JOS, MARAMUREȘ, ROMANIA
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39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 05908
(151) 21/08/2020
(732) TOYO FINANCE GROUP IFN SA,

SPLAIUL UNIRII NR. 283, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOYO FINANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2347
C), gri (Pantone 4289 C)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 05909
(151) 21/08/2020
(732) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE

(540)

ADIGIDI

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 26.11.11; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.03

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

clase:
40.  Reciclarea gunoaielor și a deșeurilor.

───────

(210) M 2020 05910
(151) 21/08/2020
(732) TOYO MOTOR LEASING IFN SA,

SPLAIUL UNIRII NR. 283, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TML TOYO MOTOR LEASING

INTERCOMUNITARĂ PENTRU
GESTIONAREA INTEGRATĂ A
DEŞEURILOR ILFOV, CALEA
BUCUREŞTILOR NR. 222C, ET.2, 
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05911
(151) 21/08/2020
(732) TOYO MOTOR CENTER SRL,

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

(540)

TOYO MOTOR CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 05912
(151) 21/08/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

(540)

CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE MINIGOLF

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05913
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CASE CĂLDUROASE

(540)

Izolaţii Naturale

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.02; 27.05.17

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

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS, STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

S.R.L., STR. REPUBLICII NR. 5A, 
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU
DE JOS, MARAMUREȘ, ROMANIA
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1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate sau semiprelucrate şi produse din
aceste materiale, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05914
(151) 21/08/2020
(732) SC AFI QUATTRO TOTAL SRL,

STR. CEREMUSULUI NR. 18A,
ET. 1, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Lacrima de pământ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, vinuri.

───────

(210) M 2020 05915
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MULTIBAT ExtraADEZIV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
în special adezivi pentru scopuri industriale,
cimenturi adezive pentru utilizarea în industrie,
adezivi pentru plăci ceramice, pentru utilizarea în
industrie.
17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare, în
special adezivi pentru izolare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, în special mortar pentru construcţii,
compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții.
35. Publicitate, informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comercializare
cu amănuntul şi cu ridicata pentru următoarele
produse: adezivi pentru utilizare în industrie,
adezivi pentru plăci ceramice, preparate
de grunduire, materiale metalice pentru
construcţii, silozuri metalice, recipiente metalice
pentru amestecarea mortarului, adezivi pentru
termoizolaţie, tencuieli (materiale de construcţii),
mortar pentru construcţii (pastă de ciment).
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).
39. Servicii de transport al produselor,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
livrarea bunurilor, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri.

───────
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(210) M 2020 05916
(151) 21/08/2020
(732) S.C. D.Z. CONSULTING

INTERNATIONAL S.R.L., SOS
ANDRONACHE NR. 203, MODUL
I, CORP C1, BIROU NR. 56, ET. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DZ CONSULTING

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.04

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

clase:
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
sistematizarea informaţiilor în baze de date,
consultanţă de afaceri în legătură cu: fuziuni
şi achiziţii, privatizări, implementare proiecte
greenfield, identificare parteneri locali în vederea
asocierii, studii şi cercetări de piaţă.
36.  Consultanţă de afaceri financiare în legătură
cu fuziuni şi achiziţii, privatizări, implementare
proiecte greenfield.

───────

(210) M 2020 05917
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CRH CIMENT (ROMANIA)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraZid

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

1. Adezivi pentru scopuri industriale, cimenturi
adezive pentru utilizare în industrie.
19. Mortar pentru construcții.
37. Servicii de construcții, în special construcții
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcții, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcție, servicii de zidarie,
servicii de tencuire, consultanță în construcții,
servicii de reparații (restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05918
(151) 21/08/2020
(732) LAROPHARM SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 145A, JUD
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LAROPHARM MEDICARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă, dischete
demachiante din vată, vată de uz cosmetic, ulei
de ricin de uz cosmetic.

(740) CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. POPA SAVU, NR. 42,
PARTER, SECTOR 1, P.O.BOX 2-229,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA
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5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
adezivi chirurgicali, adezivi medicali pentru
legarea rănilor, agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea de
produse farmaceutice, agenți de administrare de
medicamente sub formă de capsule comestibile
pentru ambalarea de pulberi farmaceutice,
agenți de administrare de medicamente sub
formă de filme solubile care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de detoxificare pe bază de benzol de uz medical,
agenți de detoxificare pe bază de arsenic de
uz medical, agenți de detoxificare pe bază
de clor de uz medical, apă oxigenată de uz
medical, apă de mare pentru băi medicinale,
ape termale, ape minerale pentru uz medicinal,
săruri pentru băi de ape minerale, amestecuri
de gaze de uz medical, alcool pentru fricțiuni,
alcool medicinal, agenți lubrifianți de uz medical,
cărbune activat pentru adsorbția de toxine de
uz medical, cașete de uz farmaceutic, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
capsule pentru medicamente, băi medicinale,
băi de oxigen, bureți contraceptivi, preparate
biologice de uz medical, nămol pentru baie,
bioindicatori pentru supravegherea proceselor
de sterilizare de uz medical sau veterinar,
preparate bacteriene de uz medical sau
veterinar, cașete pentru uz medicinal, celule
reconstituite pentru tratamente clinice de îngrijire
a pielii, celule reconstituite pentru tratamente
medicale de îngrijire a pielii, celule stem de uz
medical, esteri de celuloză de uz farmaceutic,
eteri de celuloză de uz farmaceutic, preparate
chimice de uz medical, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, de uz medical, drojdie de uz
medical, veterinar sau farmaceutic, dextrină de
uz farmaceutic, colagen de uz medical, coloranți
de uz chirurgical, cristale de uz terapeutic,
extracte din drojdie de uz medical, veterinar sau
farmaceutic, exfoliante (produse) de uz medical,
preparate enzimatice de uz medical, lactoză
de uz medical, hârtie uleiată de uz medical,
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației de uz medicinal, grăsimi de uz
medical, gelatină pentru uz medical, geluri
de masaj de uz medical, materiale pentru
mulaje chirurgicale, lumânări pentru urechi de
uz terapeutic, lumânări pentru masaj de uz
terapeutic, lubrifianți de uz medical, loțiuni
medicinale după-ras, lubrifianți de uz chirurgical,

picături pentru ochi medicinale, picături de ochi,
oxigen de uz medical, nămoluri medicinale,
microbicide, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate bacteriologice de uz medical,
preparate bacteriene de uz medical, preparate
cu tricomicină, preparate cu triptofan, preparate
cu paracetamol pentru administrare orală,
preparate cu paracetamol pentru administrare
intravenoasă, preparate cu paracetamol cu
eliberare modificată, preparate cu oligoelemente
pentru consumul uman de uz medical, preparate
cu minerale și vitamine de uz medical, preparate
de toaletă medicinale, preparate de uz medical
pentru spălături, preparate din argilă medicinală,
preparate medicale, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate minerale de uz
medical, preparate pe bază de panthenol,
de uz medical, preparate pentru baie de uz
medical, preparate pentru clismă, preparate
pentru băuturi medicinale, reactivi de uz
medical, produse rehidratante de uz medical,
produse pentru împrospătarea respirației
de uz medical, produse pentru vaccinare
orală, produse antipiretice, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
utilizate în naturopatie, șampon medicinal
pentru păr, șampon medicinal, șampoane
uscate medicinale, șampoane medicinale, săruri
pentru rehidratare orală, săruri de uz medical
pentru baie, săruri de ape minerale, remedii
naturale și farmaceutice, șervețele impregnate
cu medicamente, stickuri contra durerilor de
cap, spume contraceptive (anticoncepționale),
sprayuri cu lichide pentru bandajare, solvenți
pentru îndepărtarea plasturilor, soluții contra
bătăturilor, soluție salină pentru irigarea
sinusurilor și nasului, seringi preumplute de
uz medical, truse portabile de medicamente
umplute, truse de prim ajutor de uz casnic
umplute, truse de prim ajutor umplute,
preparate terapeutice pentru baie, suplimente
nutritive fortifiante, care conțin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic și pentru
persoanele în convalescență , vaselină de uz
medical sau veterinar, unguente cu mentol
pentru bebeluși, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluși, vată sterilă (aseptică), tampoane de
vată antiseptice, vată de uz medicinal, vată de
uz chirurgical, vată pentru scopuri farmaceutice,
vată de uz medical, ulei de ricin de uz medical,
tinctură de iod, iod pentru scopuri medicale,
camfor de uz medical, ulei camforat de uz
medical, glicerină de uz medical, mentol, alifii
medicamentoase mentolate, pentru mai multe
scopuri.

───────
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(210) M 2020 05919
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CRH CIMENT (ROMANIA)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraTenc

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

19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcții.
37. Servicii de construcții, în special construcții
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcții, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcție, servicii de tencuire,
consultanță în construcții, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05920
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraFin

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

19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcţii.
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05921
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraFix

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

1. Adezivi pentru plăci ceramice pentru utilizare
în industrie, cimenturi adezive pentru utilizare în
industrie.
19. Mortar pentru construcţii.
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, consultanţă în
construcţii, servicii de reparaţii (restaurarea de
clădiri).

───────

(740) CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. POPA SAVU, NR. 42,
PARTER, SECTOR 1, P.O.BOX 2-229,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA
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(210) M 2020 05922
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraTherm

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

1. Adezivi pentru scopuri industriale, cimenturi
adezive pentru utilizări în industrie.
17. Adezivi pentru izolare.
19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcţii.
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05923
(151) 21/08/2020
(732) SC GENERAL AGRO COM

SERVICE SRL, SAT GRĂJDANA,
JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA
TISĂU, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

Alagro

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 06.07.08; 07.01.09; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
29. Carne şi produse din carne, peşte şi produse
din peşte, păsări şi produse din carne de pasăre,
vânat şi produse din carne de vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă
si produse din ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI
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(210) M 2020 05925
(151) 21/08/2020
(732) SC SENIA COMPANY 999

SRL, STR. ZORELELOR NR.
49, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, 030834, ROMANIA

(540)

Senia MUSIC

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 22.01.16; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2757C)

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

15. Instrumente muzicale, cutii pentru
instrumente muzicale, stative pentru instrumente
muzicale, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale.

37. Reparații și/sau întreținere de instrumente
muzicale.
39. Servicii de transport de instrumente
muzicale.
40. Servicii de fabricare personalizată, pentru
terţi, de cutii pentru instrumente muzicale.
41. Organizarea de evenimente de divertisment,
artistice și culturale, servicii de rezervare și
servicii de agenţie de bilete pentru evenimente
de divertisment, artistice și culturale.

───────

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

Liligrip
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de comerț cu amănuntul și/sau cu
ridicata în legătură cu instrumente muzicale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru instrumente
muzicale, servicii de comerț cu amănuntul și/
sau cu ridicata în legătură cu echipamente
de sonorizare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
echipamente de sonorizare, servicii de comerț
cu amănuntul și/sau cu ridicata în legătură cu
echipamente pentru transmiterea sunetelor și
imaginilor, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru echipamente
pentru transmiterea sunetelor și imaginilor,
servicii de comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata
în legătură cu suporturile muzicale (cd-uri, dvd-
uri,  discuri  vinil),  servicii  prestate online de 
un  magazin de  vânzare  cu  amănuntul pentru
suporturi  muzicale  (cd-uri,  dvd-uri,  discuri
 

vinil), serviciide comerț cu amănuntul și/sau 
cu  ridicata  înlegătură  cu  cărți  si  reviste, 
servicii  prestate online  de  un  magazin  de 
vânzare cu amănuntulpentru cărți si reviste, 
servicii  de  comerț cu  amănuntul  și/sau  cu 
ridicata  în  legătură cu  partituri  muzicale, 
servicii  prestate  online de  un  magazin  de 
vânzare cu amănuntulpentru partituri muzicale,
servicii  de  comerț  cu amănuntul  și/sau  cu 
ridicata  în  legătură  cu cutii  pentru  instrumente 
muzicale, stative pentru instrumente muzicale, 
genți  special  adaptate pentru  transportul 
instrumentelor  muzicale, servicii  prestate 
online  de  un  magazin  de vânzare  cu
amănuntul  pentru  cutii  pentru  instrumente
muzicale, stative pentru  instrumente muzicale,
genți  special  adaptate pentru  transportul 
instrumentelor  muzicale, prezentarea 
produselor prin toate mijloacele de comunicare 
pentru  vânzarea  cu  amănuntul,  organizarea 
de târguri și expoziții în scopuri comerciale 
și publicitare.

(210) M 2020 05926
(151) 21/08/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOŞILOR NR. 272, BL. 16, SC.C, 
ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────

(540)

H LUX

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.11; 27.05.21; 29.01.06

(591) Culori revendicate:alb, gri argintiu
(Pantone 422C)

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea  pielii  (nemedicinale),  parfumuri, 
produse  cosmetice nemedicinale,  produse 
cosmetice  şi  preparate cosmetice,  produse 
cosmetice  naturale,  produse cosmetice 
organice,  preparate  pentru  îngrijirea pielii,  a 
ochilor  şi  a  unghiilor,  preparate  şi tratamente 
cosmetice  pentru  păr,  produse cosmetice  de 
îngrijire a frumuseţii, produsecosmetice pentru 
îngrijirea  pielii,  preparate cosmetice  pentru 
îngrijirea părului,  preparate pentru  curăţarea 
şi  îngrijirea  corpului,  geluri  de masaj,  altele 
decât cele pentru uz medicinal,balsamuri de 
păr  (balsamuri  şampon),  loţiune de  baie, 
loţiune  pentru  piele,  loţiune  pentru curăţarea 
tenului,  cremă  de  bază  (produse cosmetice), 
cremă cosmetică pentru piele,cremă pentru faţă
care nu este medicinală, seruride uz cosmetic, 
şervețele  cosmetice  umezite în  prealabil, 
şervețele impregnate cu uleiuriesențiale, de uz 
cosmetic, şervețele impregnate  pentru curățare
(nemedicinale și  pentru uz personal),  ulei  de 
corp sub formă de spray,sprayuri cu apă de 
mare de uz cosmetic..

(210) M 2020 05927
(151) 21/08/2020
(732) SEARCH CHEMICALS SRL, 

B-DUL AUREL VLAICU NR.125,
ETAJ 2, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, 900154,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2020 05928
(151) 21/08/2020
(732) ALINA-CRISTIANA IERUGAN,

STR. TRANSILVANIEI NR. 23, BL.
AN-51, ET. 4, AP. 13, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL BIHOR,
410346 ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

COPILĂRIA PE ASFALT

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii de consultanță în afaceri.
41. Desenare pe asfalt şi diverse suprafeţe
pavimentale, servicii educative, de divertisment 
și  sportive,  organizare  de conferințe,  expoziții 
și  concursuri,  producție audio,  video  și 
multimedia și fotografie, servicii de spectacole 
în direct, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentrueducație, divertisment, sport
și cultură,  servicii  educative și de instruire, 
ateliererecreative, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare) de
servicii  de  divertisment,  administrare
(organizare) de activități culturale, activități
culturale,  administrare  (organizare)  de
spectacole de jocuri, ateliere organizate în
scopuri  culturale,  consultanță  în  materie  de 
planificare de evenimente speciale, coordonare 
de activități culturale, coordonare de activități 
de  divertisment, coordonare  de  evenimente 

culturale,  coordonare   de   evenimente   de 
divertisment, educație și instruire, fotoreportaje,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru  vizitatori  în  scopuri  de  divertisment, 
furnizare  de  centre  de recreere,  furnizare  de 
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre  divertisment  prin  intermediul 
internetului,  furnizare  de  informații despre 
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despredivertisment prin servicii de 
televiziune,  de bandă largă, fără fir și online, 
furnizare de  informații  în  materie de recreere,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și 
pe  internet,  furnizare  de  instalații de  joacă 
pentru copii, furnizare de instalații de recreere, 
furnizare de instalații recreative, furnizare de 
spații de recreere, sub formă de terenuri de 
joacă  pentru  copii, furnizare  de  spații  pentru 
divertisment,  furnizare  de  spații  pentru 
petrecerea  timpului liber  și  recreere,  furnizare 
de spații pentru recreere, furnizare de zone de
recreere sub  formă  de  zone  de  joacă  pentru 
animale de companie, furnizarea de instalații
pentru  activități  de  recreere  în  aer  liber, 
găzduire  de  ligi  de  sport  fantezie,  informare în 
legătură  cu  activități  culturale,  informații  în 
materie de divertisment, informații în materie de 
recreere,  managementul  artistic  al  locurilor 
amenajate pentru divertisment, organizare de 
activități dedivertisment, îndrumare (instruire),
organizare de  activități  culturale  pentru 
tabere  de  vară, organizare  de  activități  de 
divertisment pentru tabere de vară, organizare 
de activități de recreere în grup, organizare 
de activități  educative  pentru  tabere  de 
vară, organizare  de  activități  recreative, 
organizare deactivități sportive pentru tabere de
vară,  organizare  de  competiții,  organizare  de
evenimente  de  recreere,  organizare  de 
evenimente pentru divertisment, organizare de 
evenimente  recreative,  organizare  de 
evenimente  sportive  și culturale  comunitare, 
organizare de evenimente în scopuri culturale, 
organizare deevenimente  în   scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri,
organizare  de  festivaluri  în  scopuri  culturale, 
organizare  de  festivaluri  pentru divertisment, 
organizare de festivaluri în  scopuri recreative, 
organizare  de  festivități  în scopuri  culturale, 
organizare  de   gale,  organizare  de  petreceri,
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───────

(210) M 2020 05929
(151) 21/08/2020
(732) GHEORGHE ZLOTEA, STR.

LACUL ROȘU NR. 1, JUDETUL
ARAD, SÂNTANA, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

Chef & Grill AM
CHEF DE GRILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.19; 26.01.02

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi.

───────

organizare de serbări înscopuri de divertisment,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare  de  prezentări  în  scopuri  culturale, 
organizare  de  serbări  în  scopuri educative, 
organizare  de  serbări  în  scopuri  recreative, 
organizare  de  servicii  de divertisment, 
organizare  de  spectacole  vizuale,  organizare 
de  spectacole  vizuale  și muzicale,  organizare 
de   spectacole   în   scopuri    de   divertisment,
organizare de turnee derecreere, organizare de 
tururi  ghidate,  organizare  de  tururi  ghidate  la 
obiective culturale  în  scopuri  educative, 
organizare  de  webinare,  organizare  și
coordonare de activități culturale, organizare și 
coordonare   de activități de divertisment,
organizare  și  găzduire  de  ceremonii  de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții  în scopuri de divertisment,  organizare 
și  prezentare  de  spectacole, organizare  și 
realizare  de  tâguri  cu  scop  cultural sau 
educațional,  organizarea  de  evenimente
culturale  și  artistice,  organizarea  de  jocuri  cu 
participarea  publicului, organizarea  de 
spectacole  (servicii  de  impresariat), 
organizarea  de  spectacole culturale, 
organizarea de spectacole în scopuri culturale, 
organizarea  de  demonstrații  în scopuri 
recreative, organizarea spectacolelor, pictură pe
față, picturi de portrete,planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea  de  spectacole, pregătire  pentru 
copii  în  activități  de  aventură,  producție  de 
programe de televiziune în direct, producție de 
programe  de televiziune în direct cu scop 
educativ, producție de programe de televiziune 
în direct pentru divertisment, producție de
programe  radiofonice  și  de  televiziune, 
producție de spectacole, punerea la dispoziție de
jocuri, servicii oferite de săli de jocuri, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru copii,  servicii  de divertisment  în  centre 
de  vacanță,  servicii  de  divertisment pentru 
petreceri  de  zile  de  naștere,  servicii  de 
divertisment sub formă de concursuri,servicii de
pictură  murală,  servicii  de  tabere  de  vară 
(divertisment),  sisteme  de  joc (divertisment, 
educație),  servicii  specifice  parcurilor  de 
aventură  pentru  copii, tabere  de  recreere, 
tabere de vară (divertismentși educație).
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(210) M 2020 05930
(151) 21/08/2020
(732) RADU-VLAD STAN, ALEEA

(540)

GOLDEN FIN STUDIOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.09.01

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

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

28. Jocuri, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, aparate pentru jocuri video, console
de jocuri portabile, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, jocuri video individuale, jocuri
video portabile, jocuri electronice portabile, jocuri
video electronice portabile, dispozitive de control
pentru aparate de jocuri video.

───────

GODEANU NR. 5, BL. 15, SC. 1, 
ET. 1, AP. 3, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
IANCU-LAUREAN COSTIN, STR.
AVRAM IANCU NR. 62A, JUDETUL
MURES, TÎRGU-MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA

9. Programe de jocuri video, programe de jocuri
video descărcabile, programe descărcabile
pentru jocuri electronice, programe pentru jocuri
video  interactive,  programe  pentru  jocuri  pe 
calculator,  software  pentru  jocuri, software 
înregistrat pentru jocuri pe calculator, software
pentru  dezvoltare  de jocuri,  software  pentru 
jocuri  video  pe  calculator,  software  pentru 
jocuri  de  realitate virtuală,  software  pentru 
jocuri cu realitate augmentată, software pentru 
jocuri  pe calculator,  descărcabil  dintr-o  rețea 
globală de calculatoare, software pentru jocuri pe

calculator  destinate  utilizării  pe  telefoanele 
mobile  și  celulare,  jocuri  de  calculator
descărcabile,  programe  de  jocuri  interactive 
multimedia, software de jocurielectronice pentru
telefoane mobile, software de jocuri electronice 
pentru  dispozitive fără  fir,  software  de  jocuri 
electronice pentru dispozitive electronice de
mână,  software  descărcabil  pentru  jocuri  de 
calculator într-o rețea informatică mondială șide 
pe dispozitive fără fir.

42. Creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
programare de software pentru jocuri video,
proiectare de jocuri de societate, elaborare de
programe de calculator pentru jocuri video și
jocuri pe calculator, închiriere de software pentru
jocuri video, platforme pentru jocuri sub formă
de software ca serviciu (SaaS), programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri pe
calculator, proiectare de software pentru jocuri
video,  servicii  de dezvoltare  de  jocuri  video, 
servicii  tehnice  pentru descărcarea  de  jocuri 
video.
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(210) M 2020 05931
(151) 21/08/2020
(732) S.C. VEGA COMPANY S.R.L.,

B-DUL MAREA UNIRE NR. 107,
VEGA HOTEL, PARTER, BIROUL
E, JUDETUL GALATI, GALATI,
500167, GALAȚI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU NR.
8E, BL. 9, AP. P03, CASUTA POSTALA
640, JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VEGA HOTELS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru, indigo,
crem, auriu

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

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

───────

(210) M 2020 05932
(151) 21/08/2020
(732) CRISFARM S.R.L., STR. VIȘEU

DE JOS NR. 1100, JUDETUL
MARAMURES, VIȘEU DE JOS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROUL 1.02, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

CRISFARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05934
(151) 22/08/2020
(732) BEAUTY SALON ELENA SRL,

(540)

Ergoline Bulevard
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii oferite de salon de coafor pentru
femei.

───────

BULEVARDUL PANDURILOR NR.9,
A7, SC. B, AP. 23, JUDETUL
VALCEA, RM VALCEA, 240087,
VALCEA, ROMANIA
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(210) M 2020 05935
(151) 23/08/2020
(732) LAURA PAȘCALĂU, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 9, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410061, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Sunt mămică, ce să fac?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 05936
(151) 24/08/2020
(732) TOBIAS BURCUS, STR. G-RAL

EREMIA GRIGORESCU NR. 3,
BL. D5D, SC. 3, AP. 40, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800230, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Pâinăria PRODUSE
ARTIZANALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.01; 25.01.15

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

30. Produse de brutărie.
───────

(210) M 2020 05937
(151) 24/08/2020
(732) AMOLDOVENCEI AURA-ELENA,

STR. SG. DUMITRU PENE NR.
1, BL. J52, SC. 2, ET. 7, AP.
97, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

AURA'S DREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, produse cosmetice,
produse cosmetice hidratante, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
cosmetice pentru păr, produse cosmetice
pentru duş, produse de curăţare a pielii
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(produse cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loţiuni pentru ten (produse
cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calităţii pielii,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
săpunuri cremă, creme de faţă şi de corp, loţiuni
şi creme de corp parfumate.
35. Regruparea în avantajul terţilor a cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse
cosmetice, produse cosmetice hidratante, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, produse pentru bronzare (cosmetice) (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
catploage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terţilor
a produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice pentru duş (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse de
curăţarea pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice) (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine

en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a creme pentru
faţă (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feţei (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor a produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, cosmetice şi produse de
toaletă nemedicinale (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor a produse cosmetice pentru
ameliorarea calităţii pielii, uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), săpunuri cremă,
creme de faţă şi de corp, loţiuni şi creme
de corp parfumate (cu excepția transportului)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
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scop publicitar, comercial şi de promovare toate
acestea pentru cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial
şi de promovare toate acestea pentru produse
cosmetice, produse cosmetice hidratante,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri
hidratante (produse cosmetice), organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea
pentru produse cosmetice pentru piele, produse
pentru bronzare (cosmetice), produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice pentru duş,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare
toate acestea pentru produse de curăţare
a pielii (produse cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loţiuni pentru ten (produse
cosmetice), organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare toate acestea pentru creme pentru
faţă (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
spălarea feţei, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial
şi de promovare toate acestea pentru şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare
toate acestea pentru produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice sub formă
de creme, organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi
de promovare toate acestea pentru produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice şi
produse de toaletă nemedicinale, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea pentru
produse cosmetice pentru ameliorarea calităţii
pielii, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), săpunuri cremă, creme de faţă şi
de corp, loţiuni şi creme de corp parfumate,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice,

produse cosmetice hidratante, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produse
pentru bronzare (cosmetice), produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice pentru duş,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produse
de curăţare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice sub formă
de creme, servicii de vânzare cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calităţii pielii,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
săpunuri cremă, creme de faţă şi de corp,
loţiuni şi creme de corp parfumate, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse
cosmetice, produse cosmetice hidratante, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, produse pentru bronzare (cosmetice),
produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice pentru duş, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la produse de curăţare
a pielii (produse cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea
feţei, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
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la şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de creme,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calităţii
pielii, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), săpunuri cremă, creme de faţă
şi de corp, loţiuni şi creme de corp
parfumate, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 05939
(151) 24/08/2020
(732) IOANA-SIMONA ANDREI, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 7, AP. 1, JUDETUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALMA print

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.13

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

35. Agenții de publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2020 05941
(151) 24/08/2020
(732) VLAD-GEORGE ȘERBĂNESCU,

STR. NICOLAE IORGA NR. 112,
BL. A63, SC. 1, AP. 13, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200096, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CAFESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, băuturi pe bază de cafea, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato), boabe
de cafea procesate, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, cafea, arome de cafea,
cafea aromată, cafea cu gheață, cafea de
malț, capsule de cafea umplute, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
cafea decafeinizată, cafea gata preparată, cafea
liofilizată, cafea măcinată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă, cafea
verde.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri.

───────
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(210) M 2020 05942
(151) 24/08/2020
(732) ELCOR PAPER SRL, STR.

ZIZINULUI NR. 111, INCINTA
COMAT SA, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ELCOR PAPER materiale
pentru industria publicitară-

papetărie-birotică

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 05943
(151) 24/08/2020
(732) LUCIAN-IOAN MAFTEI, STR.

LIBERTATII, BL. 12, SC. F, ET. 4,
AP. 71, JUDEŢ NEAMŢ, ROMAN,
NEAMȚ, ROMANIA
CORNEL-ADRIAN MOISA,
COMUNA VĂCULEŞTI, JUDEŢ
BOTOŞANI, SAT SAUCENIŢA,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

noelino

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, poșete, poșete de mână,
poșete de piele, genți de mână (poșete), genți,
posete, genți din piele, genți și portofele din piele.
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, lăzi de lemn
pentru stocarea jucăriilor, cutii de lemn pentru
stocarea jucăriilor, mobilier pentru copii.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, papioane,
cravate, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte.
28. Jucării din lemn, jucării de lemn, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, articole de gimnastică și

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2020 05945
(151) 24/08/2020
(732) BEVO ASSET HOLDING SA,

STR. AGRISELOR NR. 4, AP. 3,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

cream TAILORS

(531) Clasificare Viena:
26.01.06; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (RGB 239 80
156), negru (RGB 72 72 74)

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

30. Înghețată, gheață.
35. Publicitate, servicii de comerț cu înghețată.
43. Servicii de restaurante.

───────

(210) M 2020 05946
(151) 24/08/2020
(732) ALEXANDRU-BOGDAN TOPOR,

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

(540)

ZILI

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 03.13.18; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 705),
mov (Pantone 266, 258), albastru
(Pantone 306), verde (Pantone 375),
galben (Pantone 102), portocaliu
(Pantone 165), roșu (Pantone 185)

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

41. Organizarea de evenimente în aer liber,
petreceri de copii indoor și outdoor, activități
culturale, servicii de amuzament pentru copii,
servicii de divertisment pentru copii, planificare
de petreceri (divertisment).

───────

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 4, 
AP. 8, JUDEȚUL SIBIU, SAT
SELIMBAR (COM. SELIMBAR),
SIBIU, ROMANIA
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(210) M 2020 05947
(151) 24/08/2020
(732) CRISTIAN MINCA, STR. TRIBUNEI

NR. 27, AP. 8, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

APUS DE SOARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 05948
(151) 24/08/2020
(732) INVEST CLUB TRANSILVANIA

(540)

invest club

(531) Clasificare Viena:
19.11.04; 19.11.25; 27.05.01; 27.05.02;
01.13.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu
(PANTONE=pms1375), negru

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05954
(151) 24/08/2020
(732) NASIRCO ESRA SRL, STR.

ALECU RUSSO NR. 4, PARTER
ȘI ETAJ, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Maher

(531) Clasificare Viena:
10.01.12; 05.01.12; 25.01.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:grena (Pantone
1795 C), auriu (Pantone 141 C, 142 C),
alb

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

43. Servicii de restaurant, servicii de furnizare
de alimente și băuturi, servicii de cantină,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de fast-fooduri, servicii de cafenea, servicii de
bar, servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar), servicii de catering, servicii de preparare
a mâncărurilor și a băuturilor, servicii de lounge
cu narghilea, servicii de bucătari personali,
servicii de creșă (crèche), servicii de informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie, aparate de gătit, închiriere de
echipament de catering și echipament pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
unităţi de cazare temporară (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
servicii de motel, servicii de hostel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
servicii de informare, de consiliere și de

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 
NR.144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SA, ALEEA BIZUSA NR. 8, ET.2, 
APT. 53, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
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rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de rezervare de spaţii de cazare pentru
turişti, în special prin agenţii de turism sau
brokeri.

───────

(210) M 2020 05956
(151) 25/08/2020
(732) AL DAR PREMIUM GROUP

S.R.L., STR. SILOZULUI NR. 9,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALDAR AUTHENTIC
ORIENTAL SPECIALTIES

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 27.05.01; 29.01.02

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu produse alimentare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05957
(151) 25/08/2020
(732) CORINA ȘERBAN, STR. BISERICA

(540)

CAFÉLIER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată
sau ceai, cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 05961
(151) 25/08/2020
(732) LOREDANA ELENA

ANGHELACHE, CALEA
BUCURESTI NR. 15, BL. 21, SC. B,
AP. 2, JUDETUL ARGES, PITESTI,
110120, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PRINTESA DE AUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii oferite de un solist de muzică
pop și muzică de petrecere, servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de orchestră, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment radio, prezentarea prestațiilor
live, fotografie, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, divertisment de televiziune,

MĂRCUȚA NR. 5, BL. 35 A, SC.2, 
ET. 6, AP. 89, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), scrierea de texte,
altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de karaoke,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile.

───────

(210) M 2020 05963
(151) 25/08/2020
(732) ADK PROTECT & SECURITY SRL,

STR. TABACI NR. 5, BIROU NR.
24, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

ADK PROTECT & SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de protecție și gardă.

───────

(210) M 2020 05964
(151) 25/08/2020
(732) CORNELIUS FLORIN STOICA,

STR. CODRII NEAMȚULUI, NR. 11,
BL. 2, SC. 2, AP. 69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Lumina Cuvântului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice,  comunicații prin rețele electronice, 
comunicații  radio,  consultanță  în  domeniul 
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare  de  comunicații  prin  radio,  servicii 
audiotext  (telecomunicaţii),  servicii  de
comunicare electronică pentru transmisia de
date, servicii de comunicare fără fir în bandă 
largă, servicii  de  comunicare  pentru  transmisia 
de informații, servicii de comunicații, servicii de 
comunicații  audio,  servicii  de  comunicații 
audiovizuale,  servicii  de comunicații  digitale, 
servicii  de  comunicații  de rețea cu valoare 
adăugată, servicii  de  comunicații  electronice,
servicii de  comunicații  electronice      pentru
transmisie prin  cablu, servicii de comunicații
electronice  pentru  transmisie  prin  antene,
servicii  de  comunicații  fără   fir,  servicii  de
comunicații  furnizate  electronic,  servicii  de
comunicații pentru  transmiterea  electronică  a
imaginilor,      servicii   de    comunicații    prin
radiofrecvență,    servicii   de   comunicații  prin
cablu, servicii de comunicații   prin   mesaje de
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telex, servicii  de comunicații  radio în bandă 
largă,  servicii  de comunicații  radiotelefonice, 
servicii  de comunicații  video,  servicii  de 
difuzare  și comunicații  interactive,  servicii  de 
informare prin radio, servicii de încărcare de
fotografii (transmitere), servicii de încărcare
video (transmitere), servicii de radio-fax, servicii

prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare,  difuzare  de  programe  radio  și  de
televiziune, difuzare de programe video și audio
prin internet, difuzare radiofonică de informații 
și alte programe, difuzare video,difuzarea de 
muzică,  difuzarea  la  radio  și  televiziune, 
furnizare  de  comunicații  prin transmisii 
televizive,  furnizare  de  informații  cu  privire  la 
radiodifuziunea  prin  cablu a  programelor  de 
televiziune,  furnizare  de  informații  despre 
radiodifuziune, radiodifuziune  sonoră  digitală, 
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune,  radiodifuziune  și  transmitere  de 
programe  radio,  servicii  de comunicații 
televizuale, servicii de difuzare audio și video
prestate  pe  internet, servicii  de  podcasting, 
servicii  de  radiodifuziune,  servicii  de 
radiodifuziune  prin internet,  servicii  de 
radiodifuziune sonoră, vizuală  și  prin  cablu, 
servicii  de  televiziune radiodifuzată  pentru 
telefoane  mobile,  servicii  de  transmisii 
audiovizuale,  transmisie  de podcasturi, 
transmisie  TV  prin  internet,  transmisie  de 
programe  radio, transmisie  de  webcast-uri, 
transmisie  video  la  cerere,  transmisie 
wireless,  transmisie  și difuzare  de  date, 
transmisii  video,  transmitere  de  date  audio 
pe  internet, transmitere  de  date  video  pe 
internet, transmitere  de  programe  de 
televiziune, transmitere  electronică  de  știri, 
transmitere pe internet de conținut creat de
utilizatori,  transmitere  pe  internet  de  materiale 
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
 conținut creat de utilizatori,conținut audio și de 
informații.
41. Administrare (organizare) de competiții,
administrare  (organizare)  de  concursuri, 
concursuri organizate prin telefon, coordonare
de convenții, coordonare de expoziții cu scop
educativ, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment,  organizare  deateliere  de  lucru  și 
seminarii  despre  cunoașterea de  sine, 
organizare  de  ceremonii  de  decernare  de 
premii, organizare de ceremoniide decernare de
premii  pentru  recunoașterea  meritelor, 
organizare  de  cicluri  de conferințe,  organizare 
de  competiții  educative, organizare  de 
competiții  în  scopul  instruirii, organizare  de 
competiții în scopuri recreative, organizare de
competiții pentru  divertisment,  organizare  de 
concursuri pe internet, organizare de conferințe,
organizare    de    conferințe   în  materie  de
 

 de  radiocomunicații, servicii  de  rețele  de 
radiocomunicații,  servicii  de  telecomunicații
interactive,  servicii  de  transmisie  de  date, 
servicii  de  teleconferință  și  videoconferință,
servicii  de  transmisie  electronică  de  imagini, 
servicii  de transmisie electronică de informații, 
servicii  de  transmisie  video,  servicii  de 
transmisii  digitale,  servicii  de transmisie  și 
recepție  a  datelor  cu  ajutorul  mijloacelor  de 
telecomunicații,  servicii  de transmitere  de 
mesaje,  servicii  de videoconferință,  servicii  de 
trimitere  și  primire  de mesaje,  servicii  de 
videotext  interactiv,  servicii  interactive  de 
comunicații, telecomunicații  prin  radio, 
transmisie  de  filme  video,  transmisie  de 
informații îndomeniul audiovizual, transmisie de
informații prin rețele de comunicații electronice,
transmisie  de  informații  prin  intermediul 
sistemelor de comunicații video, transmisie de 
informații prin rețele naționaleși internaționale, 
transmisie de informații prin rețele optice de 
telecomunicație,  transmisie  de informații  prin 
teleimprimatoare,  transmisie  de mesaje  și 
imagini,  transmisie  de  sunet  asistată  de 
calculator, transmisie  de  sunet,  imagine  și 
informații, transmisie de sunete prin mijloace 
electronice, transmisie  de  știri  la  organizațiile 
care difuzează știri, transmisie de  știri și
informații de actualitate, transmisie digitală de
voce, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie și recepție prin radio, transmitere de
mesaje,  transmitere  de înregistrări  audio  și 
video în rețele, transmitere de sunete, imagini, 
semnale  și  date în  rețea,  transmitere  de 
semnale  audio  și/sau  video  digitale  prin 
telecomunicații, transmitere digitală de date pe
internet, transmitere electronică de mesaje și
date, comunicare de informații prin televiziune, 
difuzare audio, difuzare de filme printeleviziune,
difuzare de programe  de radio și  televiziune 
interactive,  difuzare  de informații  prin 
intermediul televiziunii, difuzare de programe 
de  teleshopping  prin intermediul  televiziunii, 
difuzare de programe de televiziune, difuzare 
de programeprin internet, difuzare de programe
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activități  culturale,  organizare  de  congrese  în 
scop de instruire, organizare de convenții  cu 
scopuri  educative, organizare  de  demonstrații 
în  scopuri  culturale,  organizare  de expoziții 
cu  scop instructiv,  organizare  de  expoziții 
educaționale, organizare de expoziții  pentru 
divertisment, organizare  de  expoziții  în  scop 
educativ, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizare de jocuri și 
competiții,  organizare  de  reuniuni  și
conferințe,  organizare de seminarii,  organizare 
de  seminarii  cu  scop  educativ, organizare  de 
seminarii educative, organizare de întâlniri în 
scopuri  recreative, organizare  de  seminarii  pe 
teme  de  educație,  organizare  de  seminarii 
pe  teme recreative,  organizare  de  seminarii 
referitoare la instruire, organizare de seminarii și
conferințe,  organizare  de  seminarii  și 
congrese,  organizare  și  conducere de 
conferințe educative, organizare și coordonare 
de  competiții,  organizare  și coordonare  de 
convenții,  organizare  și coordonare  de 
prelegeri, organizare și coordonare de seminarii
și  ateliere  de  lucru (instruire),  organizarea  de 
competiții  în  scopuri culturale,  organizarea de 
concursuri  cu  întrebări  și  răspunsuri, 
organizarea  deconcursuri în domeniul educație
saudivertisment, organizarea de demonstrații
în scopuri  educaționale,  organizarea  de 
convenții în scopuri recreative, organizarea de
seminarii în scopuri recreative, organizarea și 
conducerea  de  seminarii, organizarea  și 
conducerea  de  conferințe, organizarea  și 
conducerea  de  congrese, organizarea  și 
conducerea  de  conferințe  și seminarii, 
orgzanizare  de  expoziții  cu  scop educativ, 
planificare de conferințe cu scopuri educative, 
realizare  de  expoziții  cu scopuri  culturale, 
realizare,  coordonare  și  organizare  de 
conferințe,  realizare, coordonare  și  organizare 
de  congrese,  realizare,  coordonare  și 
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de simpozioane, realizarea de
concursuri  pe  internet,  seminare,  servicii  de 
conferințe,  servicii  de  consultanță  și  informare
referitoare  la  pregătirea,  coordonarea  și 
organizarea  de  conferințe, servicii  de 
consultanță  și  informare  referitoare  la 
pregătirea,  coordonarea  și organizarea  de 
congrese,  furnizare  de divertisment 
multimedia printr-un site internet, furnizare de
programe  multimedia  de divertisment  prin 
servicii de televiziune,  de bandă largă, fără fir și
online,  furnizare   de   servicii   de   înregistrare 
 

video  automată, pregătire  de  programe 
radiofonice  și  de televiziune,  pregătire  și 
producție  de programe de radio  și  televiziune, 
prezentare  de  programe  de  radio,  prezentare 
de  programe de  televiziune,  producere  de
programe audio, producere de programe de
televiziune  în  vederea  difuzării  pe  dispozitive 
mobile,  înregistrări  de  albume, înregistrări  pe 
benzi video (filmare), producțieaudio și video 
și fotografie,  producție  de  casete video,
producție de benzi video, producție de casete 
video și videodiscuri,producție de clipuri grafice
cinematografice, producție de divertisment sub
formă  de  casete  video,  producție  de 
divertisment sub formă de programe de
televiziune,  producție  de  divertisment  sub 
formă  de  înregistrări  audio,  producție  de
divertisment  sub  formă  de  seriale  de 
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de  divertisment,  producție  de  emisiuni  de 
televiziune,  producție  de  înregistrări audio,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de  înregistrări  educative audio  și  video,
producție  de  înregistrări  video,  producție  de 
prezentări audiovizuale, producție de programe 
educative de televiziune, producție de video-uri
muzicale,  realizare  de  programe  de 
divertisment radiofonic, realizare de spectacole
de  divertisment  în  direct,  servicii  de  editare 
audio și video, servicii de producție video,servicii
de înregistrare,  servicii de înregistrări audio, 
servicii  de înregistrarevideo, activități culturale.

MAKCIM, STR. MITROPOLIEI 
NR.28, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 
550179,SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, 
SIBIU,ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), publicaţii promoționale (tipărituri),
produse de imprimerie (tipărituri), publicații
promoționale, tipărite, publicații de reclame,
tipărite, reviste (publicații periodice), material
promoţional imprimat, reviste de muzică,
manuale de muzică, cărți de muzică, cărți
muzicale tipărite, cărți tipărite în domeniul
educației muzicale.
35. Promovare de concerte muzicale, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
administrare a afacerilor pentru interpreți
de muzică, management promoțional pentru
persoane celebre, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, promovare (publicitate)
de concerte, managementul activităților de
impresariat artistic, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, servicii de
rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți (servicii de impresariat), administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, servicii prestate de o agenție de
descoperire de talente (managementul afacerilor
pentru artiști), promovarea operelor de artă
ale altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de

artă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă.

9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, aplicaţii mobile, aplicații mobile
care pot fi descărcate destinate utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, fişiere de muzică
descărcabile, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale,
partituri  muzicale  electronice,  descărcabile, 
suporturi  de înregistrare  audio,  înregistrări 
muzicale descărcabile,  muzică  digitală 
descărcabilă,  serii de  înregistrări  audio 
muzicale  descărcabile, software  pentru 
compunerea  de  muzică, software  pentru 
crearea și editarea de muzică șisunet, software 
utilizat în domeniul muzical.

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii  culturale,  educaţionale  sau  de 
divertisment furnizate de galeriile de artă, servicii
de  inginerie  de  sunet  pentru  evenimente, 
sevicii  de  editare  video  pentru evenimente, 
servicii  de  tehnician  de  lumini  pentru 
evenimente,  regizarea  de  filme, alta  decât 
filmele publicitare,  furnizarea de informaţii  în 
domeniul  educaţiei, servicii  de  divertisment, 
furnizarea  de  informaţii  în  domeniul 
divertismentului, producţii  de  film,  altele  decât 
filmele  publicitare,  microfilmare,  servicii  de 
bibliotecă   mobilă,  servicii  de  studiouri de film,
servicii  de  compoziţie  muzicală  producţia  de 
muzică, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor 
electronice,  furnizarea  online  de  publicaţii 
electronice, nedescărcabile,  furnizarea  online 
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online 
de imagini  video,  nedescărcabile,  servicii  de 
orchestră,  organizarea  de  competiţii  (educaţie
sau  divertisment),  organizarea  de  expoziţii  în 
scopuri  culturale  sau  educaţionale, raportare 
fotografică,  fotografie,  prezentarea  prestaţiilor 
live, publicarea de texte, altele decât textele de 
publicitate,  publicarea  cărţilor,  divertisment 
radio,  producţia de  programe  radio  şi  de 
televiziune, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile  recreaţionale,  furnizarea  de 
recenzii  pentru  scopuri  de divertisment  sau 
culturale,  furnizarea clasamentelor  folosite  în 
scopuri de divertismentsau cultural, scrierea de 
scenarii  de  film,  scenarii,  altele  decât  cele 
publicitare, organizarea  şi  susţinerea  de 
seminarii, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări  sonore,  organizarea  şi 
susţinereade simpozioane, producţii de teatru,
servicii  de agenţie  de  bilete  (divertisment), 
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire), 
administrare  (organizare)  de  servicii  de 
divertisment, administrare  (organizare)  de 
concursuri  cu  scop  cultural,  coordonare  de 
cursuri  (instruire), coordonare  de  cursuri  de 
instruire,  de  educație  și  de  pregătire  pentru 
tineri  și  adulți, furnizare  online  de  reviste  cu 
articole  pe  teme  generale  care  nu  pot  fi 
descărcate, furnizare  de  centre  de  recreere, 
furnizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de instruire, furnizare de informații în
materie de recreere, intervievarea personajelor
contemporane  în    scopuri   educative,
intervievarea  personajelor  contemporane  în 
scopuri  de  divertisment,  organizare  de 
activităț recreative,  organizare  de  evenimente
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de  divertisment  şi  evenimente  culturale, 
organizare  și  găzduire  de ceremonii  de 
decernare de premii, organizare de conferințe,
organizare  de evenimente  de  recreere, 
organizare  de festivaluri  pentru  divertisment, 
organizare  de gale,  publicare  de  calendare  de 
evenimente, publicarea de reviste pentru
consumatori,  publicare  multimedia  de  reviste, 
jurnale  și  ziare,  publicare  multimedia  de
materiale  tipărite,  publicarea de  cataloage cu 
informații  turistice,  servicii  de informare 
referitoare la recreere, servicii de rezervare de 
bilete și locuri la evenimente recreative și de 
petrecere a timpului liber, publicare de reviste, 
editare  de  publicații, furnizare  de  publicații 
electronice,  furnizare  de  publicații  on-line, 
publicare multimedia  a  publicațiilor  electronice, 
furnizare  de  publicații  electronice  online,
nedescărcabile,  servicii  de  publicare  a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, furnizare de publicații dintr-o
rețea  globală  de  calculatoare sau  de  pe 
internet  care  pot  fi  consultate,  furnizare  de 
publicații  electronice dintr-o  rețea  globală  de 
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
elaborare  de materiale  educative,  furnizare  de 
centre de pregătire, prezentare de concerte,
divertisment  de  tipul  concertelor,  concerte  de 
muzică  în  direct,  organizare  și coordonare  de 
concerte,  rezervare  de  bilete  la  concerte, 
rezervare  de  locuri  la  concerte, organizare  de 
concerte  de  muzică  pop,  concerte  în  direct 
susținute  de  formații muzicale,  servicii  de 
divertisment  sub  formă  de  reprezentații  tip 
concert,  servicii  de furnizare  de  divertisment 
sub formă de concerte în direct, servicii de 
consultanță  și informare  referitoare  la 
pregătirea,  coordonarea  și  organizarea  de 
concerte,   prezentare  de  concerte  muzicale,
realizare, coordonare  şi  organizare  de 
concerte,organizare şi coordonare de concerte
muzicale, organizare şi coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, producţie de
concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de recenzii online 
în  domeniul  divertismentului, organizare  şi 
coordonare  de  ceremonii  de  acordare  a 
premiilor, organizare de  conferinţereferitoare la 

divertisment,  furnizare  de  publicaţii 
electronice  online nedescărcabile  în  domeniul 
muzicii, organizare de conferinţe, organizare 
de    conferinţe   în     materie     de   activităţi
culturale, organizarea  concursurilor  de 
divertisment, organizare  de  concursuri 
muzicale,  organizarea  de  expoziţii  în  scopuri 
culturale  sau educative,  organizarea  de 
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi  conducerea  de  workshop-uri,  publicare  de 
cărţi,  planificarea  de  recepţii (divertisment), 
organizarea  şi  conducerea  de  seminarii, 
organizare de spectacole vizuale, organizare şi 
prezentare  de  spectacole  în  direct, 
reprezentaţii  de  muzică live,  spectacole  cu 
muzică în direct,  spectacole în direct  susţinute 
de  trupe  muzicale, reprezentaţii  în  direct 
susţinute  de  grupuri  muzicale,  concerte  în 
direct  susţinute de  formaţii  muzicale, 
impresariat  artistic  pentru artiști  de spectacol, 
organizarea de evenimenteculturale și artistice,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți,  managementul  artistic  al  locurilor 
amenajate  pentru  muzică,  publicare  de
recenzii,  organizare  de  festivaluri,  servicii  de 
festivaluri  muzicale,  organizare de festivaluri 
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în  scopuri  culturale, coordonare  de  festivaluri 
de  artă  interpretativă,  spectacole  în  direct 
susținute  de trupe  muzicale,  reprezentații  în 
direct ale unor trupe rock, servicii de reprezentații
date  de  trupe  în  direct,  servicii  de  galerii  de 
artă,  coordonare  de festivaluri  de   artă
interpretativă, servicii specifice galeriilor de artă,
 furnizate online printr-un link de telecomunicații, 
servicii  educative  în  arta  cinematografiei, 
servicii  educative  în  arta fototipiei,  servicii 
educative  în  arta  picturii,  servicii  educative 
în  arta    fotografică,  servicii   educative   în 
arta  interpretării  scenice,  organizarea  de 
spectacole (servicii   de  impresariat).
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GRUNI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie),
insigne din metale preţioase, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonné, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă)/ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri ca
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămaşă, cercei, figurine din metale preţioase/
statuete din metale preţioase, aur, în formă
brută sau foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, misbaha (mărgele de rugăciune),
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu
strasuri (imitaţii de bijuterii), perle realizate din
ambroid (chihlimbar presat), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii), rozarii/
mătănii, pietre semipreţioase, bijuterii pentru
pantofi, statuete din metal preţios, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
opere de artă din metal preţios, ceasuri de
mână, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
decorațiuni adezive pentru pereți, din metal
prețios, podoabe (bijuterie), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii

emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii de damă, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii-pandantive,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, produse
de bijuterie, articole de bijuterie, articole de
bijuterie, bijuterii din platină, crucifixe ca bijuterii,
lanțuri de bijuterii, aur filat (bijuterie), aur filat
(bijuterii), casete de bijuterii, bijuterie din argint
veritabil, brățări de identificare (bijuterii), bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din metale neprețioase,
imitații de bijuterii ornamentale, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii din metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din metale
prețioase, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, broșe
placate cu aur (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, taloane pentru fabricarea
bijuteriilor, strasuri pentru confecționat bijuterii,
fire de argint (bijuterii), bijuterii pentru animale
de companie, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, bijuterii de recunoștință pentru angajați,
piese și accesorii pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, cutii din piele pentru
bijuterii, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii placate cu metale prețioase, fire din
metale prețioase (bijuterii), articole de imitații
de bijuterie, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, articole de bijuterie
care conțin aur, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase, articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie.
16. Albume, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
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pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
pânze pentru pictură, hârtie carbon, carton,
tuburi din carton, cataloage, pungi conice din
hârtie, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
plicuri (papetărie), dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, articole
pentru şcoală (papetărie), suporturi pentru
stilouri şi creioane, papetărie, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
hârtii transparente (papetărie), materiale de
scris, truse cu instrumente de scris (papetărie),
truse cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni din hârtie pentru
alimente, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni de perete din hârtie, șabloane
(papetărie), capse (papetărie), capsatoare
(papetărie), blocuri (papetărie), fișe (papetărie),
dosare (papetărie), coperte (papetărie), pioneze
(papetărie), papetărie imprimată, cutii pentru
papetărie, adezivi pentru papetărie, articole de
papetărie, articole de papetărie parfumate, foi de
hârtie (papetărie), articole de papetărie pentru
petreceri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie și accesorii educative.
20. Bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
coşuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru sticle,
cutii din lemn pentru sticle, cutii din lemn
sau plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, console, lădiţe, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele
decât bijuteriile, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), suporturi de prezentare,
divane, figurine (statuete) din lemn, ceară,

ipsos sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, organizatoare
pentru bijuterii, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, oglinzi
(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), standuri
pentru ziare, mobilă de birou, rame pentru
tablouri, scaune/bănci (scaune), scaune din
metal, banchete, vitrine (mobilă), sticlă argintată
(oglinzi), canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mese, suporturi de prosoape
(mobilă), tăvi, nemetalice, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambră galbenă/chihlimbar, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
panouri de prezentare a bijuteriilor.
21. Porțelanuri, porțelan decorativ, statui din
porțelan, figurine din porțelan, bibelouri de
porțelan, busturi din porțelan, figurine realizate
din porțelan, servicii de cafea din porțelan,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
sculpturi ornamentale realizate din porțelan,
ornamente (statui) confecționate din porțelan,
modele ornamentale confecționate din porțelan,
obiecte de artă din porțelan, articole de porțelan
pentru uz decorativ, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă, obiecte de artă din porțelan, pământ
ars sau sticlă, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, sticle,
cutii de sticlă, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, candelabre (sfeşnice)/
sfeşnice, ceramică pentru uz casnic, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textile,
servicii de cafea (articole de masă), filtre de
cafea, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
cristal (sticlărie), ceşti, veselă, vase de băut,
pahare de băut, tăvi, vase de lut/faianţă, sticlă
emailată, nu cea utilizată în construcţii, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, sticle/butelci, siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcţii, sticlă,
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, căni, vase, produse de
olărie, plăci cu denumiri de firme din porţelan
sau sticlă, vaze, boluri pentru decorațiuni florale,
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, decorațiuni
de perete din porțelan, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, decorațiuni de perete din teracotă,
sculpturi din porțelan, statuete din porțelan, cutii
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de porțelan, figurine ornamentale confecționate
din porțelan, figurine confecționate din porțelan
fosfatic, recipiente industriale din porțelan pentru
ambalare, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
statui din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, vase de bijuterii.

───────

(210) M 2020 05996
(151) 25/08/2020
(732) DOMENIUL BOGDAN SA, STR.

GRIGORE MORA NR. 13, PARTER,
AP. 1, BIROUL 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ENSO CELEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vinuri,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin.

───────

(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, 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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, expoziţii comerciale şi
servicii expoziţionale, organizarea de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri  şi expoziţii comerciale virtuale online, 
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii 
comerciale, servicii  de expunere comerciale 
de mărfuri,servicii de vânzare cu ridicata în 
legătură cu  decorațiuni  festive,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
decorațiuni  festive, servicii  de  consultanță 
privind  comenzile  de articole  de  papetărie, 
asistență în domeniulcomercializării produselor,
marketing  comercial (în  afară  de 
comercializare),  servicii  de publicitate  pentru 
comercializarea  de  produse noi,  servicii  de 
publicitate  pentru  bijuterii,  servicii de  vânzare 
cu  amănuntul  online  referitoare  la bijuterii, 
servicii de vânzare cu amănuntul înlegătură 
cu  bijuterii,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură cu bijuterii.

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, brânzeturi,
brânzeturi  cu  trufe, gustări pe bază de brânză,
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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 cuconținut 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,  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 conținutscăzut 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, deserturipe bază 
de  lapte  artificial,  deserturi  din  iaurt,  creme de 
brânză, cheag, ceaicu 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, 
laptecondensat, 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,
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───────

(210) M 2020 06087
(151) 28/08/2020
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI CHERRY DELUXE
Mario Angelli CHERRY Perfect

taste of sweet cherries

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.16; 05.03.13; 05.05.20;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, vișiniu
(Pantone P 7426), turcoaz, auriu, alb

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), lichior.
───────

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, carnefeliată, 
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.

(740) CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. POPA SAVU, NR. 42,
PARTER, SECTOR 1, P.O.BOX 2-229,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA
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(210) M 2020 06107
(151) 29/08/2020
(732) OLADENT DIGITAL SRL, CALEA

BUCURESTI NR. 191, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

OLADENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii administrative cu privire la
asigurări stomatologice, servicii administrative
privind trimiterea pacienților, servicii de analiză
a prețurilor, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
chatroom pentru rețele sociale, furnizare de
servicii de chat audio, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, furnizare de linii de chat pe internet,
furnizare de spații de chat și forumuri pe
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la forumuri pe internet.
44. Servicii de stomatologie, furnizare de
informații despre stomatologie.
45. Servicii de rețele sociale online accesibile
prin aplicații mobile descărcabile, servicii de
rețele de socializare on-line.

───────

(210) M 2020 06116
(151) 31/08/2020
(732) CLUBUL SPORTIV ACADEMIA DE

FOTBAL GHEORGHE HAGI, BD.
MAMAIA NR. 208, ET. 4, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE FOTBAL
”HAGI” 2009 CAMPIONII

CREEAZĂ CAMPIONI

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 26.01.03; 21.03.01; 25.01.06;
14.09.10; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, auriu,
bleumarin

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 06117
(151) 31/08/2020
(732) FOTBAL CLUB VIITORUL

CONSTANTA S.A., BD. MAMAIA
NR. 208, ET. 4, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

VIITORUL F.C. V
2009 CONSTANȚA

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 26.01.03; 25.01.06; 14.09.10;
27.05.01; 27.05.21; 27.07.01; 29.01.14

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

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06119
(151) 31/08/2020
(732) NORDTEC ROMANIA SRL, STR.

7 IZVOARE NR. 42, JUDEȚUL
BRAȘOV, SACELE, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

nordtec

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 26.01.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru
deschis, negru

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

11. Vitrine frigorifice, rafturi frigorifice.
───────
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(210) M 2020 06121
(151) 31/08/2020
(732) BT Pensii SAFPF S.A., STR.

BUZEŞTI 75+77, ET. 10, BIROUL 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011013,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BT Pensii Grupul Financiar
Banca Transilvania

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

36. Servicii de administrare a fondurilor
de pensii facultative, servicii financiare,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, informaţii financiare,
oferirea de informaţii financiare, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, afaceri financiare, afaceri monetare,
servicii de asigurări, afaceri imobiliare, garanţii
pentru cauţiune, servicii bancare, brokeraj,
brokeraj cu acţiuni şi titluri, verificarea cecurilor,
compensare financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, birou de
credite, emiterea cardurilor de credit, finanţarea
contractelor în rate, finanţarea contractelor de
achiziţii în rate, leasing imobiliar, banking pentru
ipoteci, împrumuturi contra garanţii, servicii de
garanţii, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, servicii fiduciare, depozite de
valori, servicii de depunere în casete valorice,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă/evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (rfp), consultanţă pentru
asigurări, servicii de asigurări financiare, servicii
de finanţare, împrumuturi în rate, servicii bancare
de tip credit ipotecar, servicii bancare online,
servicii bancare la distanţă (home banking),
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de
credit, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de debit, servicii de depozite sigure pentru
valori, servicii bancare de economisire, investiţii
de capital, investiţii de fonduri, factoring,
sponsorizare financiară, strângere de fonduri
caritabile, multifinanţare, servicii de plată a
pensiilor, fonduri mutuale, servicii bancare

online, funcţii de administrator fiduciar/custode,
servicii bancare de economisire.

───────

(210) M 2020 06202
(151) 02/09/2020
(732) EXPERT SAS SECURITY SRL,

CALEA PISCULUI NR. 10,
CONSTRUCTIA C2, INCINTA '' C ''
A CSN, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

EXPERT SAS TEAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.01.18; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

502

(210) M 2020 06308
(151) 07/09/2020
(732) Inspecţia de Stat pentru Controlul

Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat - ISCIR, STR. SFÂNTUL
ELEFTERIE NR. 47 - 49,
SECTORUL 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ISCIR ROMANIA FONDAT 1910

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.04;
26.01.18; 01.01.03

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

clase:
42. Elaborarea de strategii şi programe
de dezvoltare privind activitatea ISCIR,
elaborarea, actualizarea şi supunerea spre
aprobare a prescripţiilor tehnice ce privesc
condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la
instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi
de construire, montare/demontare, instalare,
punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare
şi control nedistructiv, de supraveghere şi
verificare tehnică în utilizare, de revizie, de
reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente,
servicii de autorizare, în conformitate cu
cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în
prescripţiile tehnice a persoanelor fizice sau
juridice care realizează, pentru instalaţii şi
echipamente, verificări tehnice în vederea
autorizării/admiterii funcţionării, verificări tehnice
în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru
estimarea duratei remanente de viaţă, activităţi
de construire, montare, instalare, punere în
funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de

revizie, reparaţii şi de întreţinere, servicii de
autorizare pentru instalaţiile/echipamentele din
domeniul nuclear, servicii de avizare conform
prescripţiilor tehnice a programelor şi rapoartelor
tehnice, a memoriilor şi documentaţiilor
tehnice pentru instalaţii/echipamente, servicii de
atestare a persoanelor fizice în vederea realizării
responsabilităţilor stabilite în conformitate
cu cerinţele şi în condiţiile prevăzute în
prescripţiile tehnice, servicii de omologare de
instalaţii şi echipamente, servicii de aprobare/
omologare a procedurilor de sudură, emiterea
avizelor obligatorii de instalare şi montare
pentru instalaţii şi echipamente, organizarea
şi derularea campaniilor de informare în
scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare
a instalaţiilor şi echipamentelor, avizarea
furnizorilor de formare profesională care
organizează programe de formare profesională,
servicii de cercetare-dezvoltare privind controlul
cazanelor, recipientelor sub presiune şi
instalaţiilor de ridicat.

───────

(210) M 2020 06431
(151) 11/09/2020
(732) S.C. SHERMAN SECURITY S.R.L.,

(540)

SHERMAN SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.06

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

STR. CIPRIAN PORUMBESCU
NR. 2, BL. 14, SC. C, PARTER, 
AP. 41, JUD. PRAHOVA, 
PLOIEȘTI, PRAHOVA, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06432
(151) 11/09/2020
(732) S.C. TATA SMART SECURITY

(540)

TATA SMART SECURIY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 06649
(151) 21/09/2020
(732) BLUE FOX SECURITY SRL, BD.

PIPERA NR. 1/II, BIROU NR. 4
(B4), ETAJ 4, ORAȘ VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS S.R.L.,
BD. UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3,
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BLUE FOX SECURITY BFS

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de pază și protecție, servicii
de pază antiefracție, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, închiriere
de aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.

───────

S.R.L., STR. COVASNA NR.5, 
CAM. 1, BL. A5, ET. 1, AP.7, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 06677
(151) 22/09/2020
(732) DACUS PROTECT S.R.L., STR.

BARBATENI, BL. 20, SC. 2, ET. 4,
AP. 38, JUDEȚUL HUNEDOARA,
MUN. LUPENI, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

DACUS PROTECT

(531) Clasificare Viena:
02.01.22; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06752
(151) 24/09/2020
(732) S.C. DACO SECURITY GUARD

S.R.L., BULEVARDUL GEORGE
COȘBUC NR. 257, CAMERA 10,
PARTER, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

DSG DACO
SECURITY GUARD

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2020 07607
(151) 22/10/2020
(732) THOR GUARD HBS SRL, SPLAIUL

NICOLAE TITULESCU, NR.
10A, SC. B, AP.14, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

THOR GUARD HBS

(531) Clasificare Viena:
14.07.01; 26.01.03; 27.05.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 07639
(151) 23/10/2020
(732) SC FORTUNA FIRE & GUARD

SRL, CLADIREA C09, CAMERA
1, ET. 2, AP.1, SAT MOINESTI,
FERMA POPRICANI, JUD. IAŞI,
POPRICANI, 707380, IAȘI,
ROMANIA

(540)

FORTUNA FIRE & GUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 07640
(151) 23/10/2020
(732) SC FREIA FIRE & SECURITY

SRL, CLADIREA C09, CAMERA
1, ET. 2, AP.1, SAT MOINESTI,
FERMA POPRICANI, JUD. IAŞI,
POPRICANI, 707380, IAȘI,
ROMANIA

(540)

FREIA FIRE & SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 07680
(151) 26/10/2020
(732) SC ADS FIRE SOLUTIONS SRL,

(540)

ADS FIRE POMPIERI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.15

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
și de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

CALEA BUCURESTILOR NR.289, 
CAMERA 9, JUD. ILFOV,  OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA
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(540)

FORCE ADS SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
24.01.05; 24.01.10; 05.03.13

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

clase:
37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41. Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei, organizarea de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42. Creare şi menţinere pagină web.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

───────

(210) M 2020 07961
(151) 04/11/2020
(732) SERVICE SECURITY KFC

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.01.06; 29.01.15

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

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, consultanţă în materie de
securitate, servicii de inspecţii de securitate
pentru terţi, evaluare a riscurilor în materie de
securitate, servicii de supraveghere.

───────

(210) M 2020 08073
(151) 17/11/2020
(732) TARTARUS SECURITY SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU BL. 340,
SC. C, AP. 1, PARTER, JUD. ARAD,
ARAD, 310338, ARAD, ROMANIA

(540)

TARTARUS SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 07681
(151) 26/10/2020
(732) SC ADS FORCE SECURITY SRL,

CALEA BUCURESTILOR NR.289,
 CAMERA 9, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

S.R.L, STR. DEALU CRUCII NR.
854D, SAT SFANTUL ILIE, JUD.
SUCEAVA, COMUNA SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA
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45. Consultanță în materie de securitate fizică.
───────

(210) M 2020 08150
(151) 11/11/2020
(732) SC NYLVYAN SRL, STR.

(540)

NYLVYAN

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

45. Servicii de agenții de detectivi, servicii de
pază, mediere, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp, investigații
privind trecutul persoanelor, consultanță în ceea
ce privește securitatea fizică, închirierea de
seifuri, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2020 08351
(151) 18/11/2020
(732) S.C. PAMBU PRO SECURITY

S.R.L., BLD. I. GH. DUCA NR. 71,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PAMBU PRO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 26.05.16; 26.05.18; 02.07.20;
02.07.23

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

clase:
45. Servicii de siguranță pentru protejarea
bunurilor și indivizilor, servicii de protecție și
pază.

───────

MUSETELULUI NR. 4A, 
BL. J54, SC. B, ET. 2, AP. 7, 
JUD.CALARASI, CALARASI, 
ROMANIA



Tabel cu cererile de mărci admise la
înregistrare (în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2020 04429 07/08/2020 ETCO NETWORK SRL ETCO 15

2 M 2020 04778 03/08/2020 INSTITUTUL DE CERCETARI
IN TRANSPORTURI
INCERTRANS S.A.

INCERTRANS 15

3 M 2020 04858 16/03/2015 Twitter, Inc. PERISCOPE 16
4 M 2020 04862 14/07/2020 REVERA ASSISTED SRL ENAYATI SENIOR 17

FITINGURI ALAMA
17

6 M 2020 04870
14/07/2020 KLUDER PLAST SRL KLUDER PPR PIPE &

FITTINGS
19

7 M 2020 04872 14/07/2020 SC CHUNK K-FOOD RO SRL K-FOOD 20

8 M 2020 04873
14/07/2020 INSTANT INTERNATIONAL

SRL
INSTANT Să-ţi fim de ajutor! 20

9 M 2020 04884
14/07/2020 S.C. MD CONTENT

CREATION S.R.L.
ML7 21

10 M 2020 04901 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA Lala Dornelor 21

11 M 2020 04907
15/07/2020 ROŞCA VLAD PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ
VATRA ȘINTEULUI 21

15/07/2020 INSTITUTUL DE
SPEOLOGIE ''EMIL
RACOVIȚĂ''

INSTITUTUL DE
SPEOLOGIE ''EMIL
RACOVIȚĂ''

Architects-Consultants
23

S.R.L.
PatoNerv 26

SRL
NEOPENINSULA
RESIDENCES

29

SRL
Doctor ZECO 29

SRL
NAUTICA CLUB 30

WORLD WIDE SRL
AURIX 30

16/07/2020 CONSILIUL LOCAL
AFUMAȚI PRIN PRIMAR
DUMANICA GABRIEL

CENTRUL CULTURAL RADU
DE LA AFUMATI

30

22

15/07/2020 S.C. NOVOLINE PHARM
14 M 2020 04913
15 M 2020 04914 15/07/2020 S.C. A&D EXOPET S.R.L. ExoPet 27

16 M 2020 04916 15/07/2020 GINAS MAGIC SRL Gina's 27

17 M 2020 04918 15/07/2020 SC FACOS SA Țărăncuța 28

15/07/2020 ZEOLITES DEVELOPMENT
19 M 2020 04921

15/07/2020 NAUTICA CLUB HARSOVA
20 M 2020 04922
21 M 2020 04923 15/07/2020 IFIGENIA IMPEX SRL VULPIȚA 30

16/07/2020 SMART INVESTMENT
22 M 2020 04924
23 M 2020 04927

24 M 2020 04932 16/07/2020 SIMION-ANDREI MUTU I LOVE CLUJ 31

25 M 2020 04933 16/07/2020 MARIN COSTEA MARGO software 31

26 M 2020 04934 16/07/2020 SC SYNGENTA AGRO SRL TOȚI PENTRU VIN 32

12 M 2020 04910

16/07/2020 LAURENTIU PAVELESCU Capital Vision Engineers-13     M 2020 04911

14/07/2020 KLUDER PLAST SRL ROVAL ROBINETI &5      M 2020 04869

18     M 2020 04920 15/07/2020 NEOFOREST REAL ESTATE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

512

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

ȘOSETE COLORATE
32

16/07/2020 UNIVERSITATEA "DUNĂREA
DE JOS" DIN GALAŢI

Universitatea "Dunărea de
Jos" din Galaţi UNIVERSITAS
GALATIENSIS

33

S.R.L.
OptimArt 35

16/07/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Supozitoare
cu glicerină 2000 mg glicerină
adulţi

35

ZILNICĂ DE SĂNĂTATE
36

16/07/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Supozitoare
cu glicerină 1400 mg glicerină
copii

36

16/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT
SA

39

16/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT
SA

42

17/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT
SA

45

17/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT
SA

48

17/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT
SA

51

17/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT
SA

54

BUSINESS S.R.L.
ServiFy 60

22/07/2020 EVH GOOD LIFE S.R.L. BUCĂTARUL DE OCAZIE CU
27 M 2020 04935
28 M 2020 04936

29     M 2020 04938 16/07/2020 PYRAMAL PHARMA SRL PYRAMAL PHARMA 33
30 M 2020 04940 16/07/2020 ANDREI-MARIAN DUNUŢĂ Arta de a nu vinde 33
31 M 2020 04941 16/07/2020 LESAFFRE ET COMPANIE SECRETUL BUNICII 1876 34

16/07/2020 S.C. NOVOLINE PHARM
32 M 2020 04944
33 M 2020 04946 16/07/2020 ON FINSOSFT SOLUTII SRL LUS Love U Shoe 35

34 M 2020 04948

16/07/2020 ADRIAN NICOLAE DAILY GOJI DOZA TA
35 M 2020 04949
36 M 2020 04950

37 M 2020 04951 16/07/2020 RCS & RDS S.A. Digi#EDU Școala viitorului 37

38 M 2020 04952 16/07/2020 RCS & RDS S.A. Click spre viitor 37

39     M 2020 04955 16/07/2020 ROBERT-EUGEN IACOB Digital Qualia 37

40 M 2020 04962 16/07/2020 CUSTOM TANKS SRL CUSTOM TANKS 38
41 M 2020 04964

42 M 2020 04965

43 M 2020 04966

44 M 2020 04967

45 M 2020 04968

46 M 2020 04969
47 M 2020 04971 24/07/2020 S.C. BTVIDEO.RO S.R.L. Tărâmul Eroilor 57

48 M 2020 04972 17/07/2020 ION ROBERTO TICU 23 Golden leafs 57

49     M 2020 04974 17/07/2020 SC TC DEALS SRL TARTEK 57

50 M 2020 04975 17/07/2020 GULHAN GALIP BEYLER 59

51 M 2020 04978 17/07/2020 MUNICIPIUL SUCEAVA Cu inima deschisă 60

52 M 2020 04979 17/07/2020 CISIMA INVEST SRL LOCUL DE VIS IMOB 60
17/07/2020 OPTIMAL GENERAL

53 M 2020 04980
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SYSTEMS S.R.L.
DUALMOTO 63

SYSTEMS S.R.L.
SPEEDXMAN 64

S.R.L.
TRANSYLVANIAN ElixiR 64

17/07/2020 MOL MAGYAR
OLAJ- ÉS GÁZIPARI
NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DRIVE 65

PRODUCTS S.R.L
Lary 65

SRL
TARNIŢA FOREST LAKE 71

MUNICIPIULUI TIMISOARA
MultipleXity 72

labeling romanian traditions
74

S.R.L.
Weekend 80

S.R.L.
ESTImobiliar 82

SRL
SCHOOL MUST GO ON by
diverta

83

SRL
KILIPIRIM 84

54 M 2020 04981 17/07/2020 ADRIANA BUNGESCU SpasmoRapid 61

55 M 2020 04982 17/07/2020 ADRIANA BUNGESCU BronchoTUS Sinos 62

56 M 2020 04983 17/07/2020 MUNICIPIUL SUCEAVA Orașul Cetății de Scaun 63
17/07/2020 EVOLUTION PREST

57 M 2020 04984
17/07/2020 EVOLUTION PREST

58 M 2020 04985
17/07/2020 S.C. ELIXIR MANUFACTURA

59     M 2020 04986
60 M 2020 04988

17/07/2020 S.C. NATURAL FRESH
61 M 2020 04990
62 M 2020 04991 17/07/2020 NINODOM ONLINE SRL LittleDomi 66

17/07/2020 TARNITA FOREST LAKE
63 M 2020 04994

17/07/2020 CASA DE CULTURA A
64 M 2020 04995
65 M 2020 04996 17/07/2020 7 POINT RESIDENCE SRL 7 POINT RESIDENCE 73

20/07/2020 S.C. WEEKEND SALON
77 M 2020 05020
78 M 2020 05021 20/07/2020 S.C. ASCLEPIOS S.R.L. ASCLEPIOS 80

79    M 2020 05027 20/07/2020 S.C. REPAREL S.R.L. ECOFRIGO 81

80 M 2020 05028 20/07/2020 MEZZA LUNA SRL ATHINA PROFESSIONAL 81

81 M 2020 05029 22/07/2020 SORIN CRISTIAN PETRE 82
20/07/2020 S.C. ESTIMOBILIAR EXPERT

82 M 2020 05030
83 M 2020 05031 20/07/2020 MEZZA LUNA SRL Linea PRO 83

20/07/2020 RADU TRADING COMPANY
84 M 2020 05032

20/07/2020 RADU TRADING COMPANY
85 M 2020 05035

76 M 2020 05019 20/07/2020 SC ACAJU SRL LOCCO 78

BRICO - Asculta-ti casa! 7775     M 2020 05018    20/07/2020    S.C.BRICOSTORE                 
                                                           ROMANIA S.A.

17/07/2020 ALINA-MONICA PETRE Dâmbovicioara Dor de suflet
66 M 2020 05000
67 M 2020 05007 20/07/2020 OFIRA BEN OVED COVRIG TO FLY 74
68 M 2020 05008 20/07/2020 HD PHARMA SRL BioLaxaFort 75

69     M 2020 05010 20/07/2020 ND PHARMA SRL Confortflex 75

70 M 2020 05011 20/07/2020 ND PHARMA SRL Confortflex rapid 75

71 M 2020 05012 20/07/2020 ND PHARMA SRL Colestless 76

72 M 2020 05013 20/07/2020 ND PHARMA SRL Prostaterum 76

73 M 2020 05014 20/07/2020 ND PHARMA SRL DIGMAX 76

74 M 2020 05015 20/07/2020 ND PHARMA SRL Zenergie 77
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ANASTASIEI
AMUNIS 85

mind
86

DISTRIBUTION SRL
jellytube mini Fruit Flavoured
Jelly

91

91

Johnny&Co.
92

ardelenești
92

COMPANY SERVICES SRL
BISTROPOLITAN 93

INTERNATIONAL SRL
BURAK TOYS 93

SERVICES SRL
AutoTech 97

plant on the plate
98

RESTAURANT
98

21/07/2020 UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA
NAPOCENSIS BABEȘ-
BOLYAI TRADITIO
NOSTRA UNACUM
EUROPAE VIRTUTIBUS
SPLENDET 1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI BABEȘ-BOLYAI
TUDOMÁNYEGYETEM
BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITÄT BABEȘ-
BOLYAI UNIVERSITY
TRADITIO ET EXCELLENTIA

99

86 M 2020 05037 20/07/2020 ROBERTO ANIŢEI MONTANA COLLEZIONI 85

20/07/2020 ROBERT MARIAN
87 M 2020 05039
88 M 2020 05040 20/07/2020 Merck KGaA SUPROVIA 86

89    M 2020 05041 20/07/2020 CHEMICAL COMPANY SA GARBO 86
20/07/2020 CABARET CONCEPT SRL KLANDESTIN It's a state of

90 M 2020 05042
91 M 2020 05043 20/07/2020 TUNE TEXTURE SRL DC Don Camillo Real Pasta 89

92 M 2020 05044 20/07/2020 SC PROFI ROM FOOD SRL Dolcini SELECTION 89

93 M 2020 05045 20/07/2020 LAVINIA GEORGETA GUȚU BUILD HIGH 90

94 M 2020 05046 20/07/2020 MIHAI CIPRIAN DAVID RUBY REX 90

95 M 2020 05047 20/07/2020 MIHAI CIPRIAN DAVID RUBY DOLCE 90

96 M 2020 05049 20/07/2020 CIPRIAN DAVID MIHAI RUBY MAX 91
20/07/2020 ROMEGA FOOD

97 M 2020 05050
98 M 2020 05051 20/07/2020 CIPRIAN DAVID MIHAI RUBY ROYAL

20/07/2020 AGNITA NOUA SRL BACK TO DAVINCI Style
 99 M 2020 05052

21/07/2020 EMIL ARONEASA ARONEASA Produse
109 M 2020 05055

21/07/2020 SC PROD COM ANGHEL
101 M 2020 05057

21/07/2020 BURAK TOYS
102 M 2020 05062
103 M 2020 05063 21/07/2020 SC PREFERA FOODS SA Green Course. The good way 97

21/07/2020 UNITECH GLOBAL
104 M 2020 05064
105 M 2020 05065 21/07/2020 SC NORIAM ECO SRL KRONIM 97

106 M 2020 05066 21/07/2020 DANTE INTERNATIONAL SA CHRISTMAS IN JULY 98
21/07/2020 SC PREFERA FOODS SA Unfished. Fish in the water,

107 M 2020 05067
21/07/2020 MOTT & GORE S.R.L. CASA PITOREASCĂ

108 M 2020 05068
109 M 2020 05070
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21/07/2020 UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA
BABEȘ-BOLYAI TRADITIO
NOSTRA UNACUM
EUROPAE VIRTUTIBUS
SPLENDET 1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI BABEȘ-BOLYAI
TUDOMÁNYEGYETEM
BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITÄT BABEȘ-
BOLYAI UNIVERSITY
TRADITIO ET EXCELLENTIA

99

S.R.L.
Infotouch Mytable 100

21/07/2020 DANTE INTERNATIONAL SA CHRISTMAS IN JULY -
OFERTE DE SARBATOARE
IN MIJLOC DE VARA

100

FIZICĂ AUTORIZATĂ
AtincA 101

PROTECTED-
103

YOU!
105

SANDOR
Optimesthetic 107

ANDRADA PERSU
Alt + Law the alternative legal
experience

107

21/07/2020 EDUCATIVA GROUP LTD EDISON CLUBURI DE
ANTREPRENORIAT ŞI
TEHNOLOGIE

110

110 M 2020 05071

21/07/2020 S.C. INFOTOUCH SYSTEMS
111 M 2020 05072

112 M 2020 05073
113 M 2020 05074 21/07/2020 MARIAN PETCU MENTOSAN MELODY 100

21/07/2020 DIMA SILVIA PERSOANĂ
114 M 2020 05075
115 M 2020 05076 21/07/2020 ÈVA ILYÉS Vixie 101
116 M 2020 05077 21/07/2020 S.C. DANIANDRA S.R.L. PENSIUNE ANDRA 101

117 M 2020 05078 21/07/2020 S.C. DUMI TERRA S.R.L. Charis Candle 102

118 M 2020 05080 21/07/2020 SIFI SPA LUBRISTIL SYNFO 102

119 M 2020 05081 21/07/2020 MARIAN PETCU MENTOSAN FUMAROTUSS 102

120 M 2020 05082 21/07/2020 SILVIA ROXANA SÎRBU 103
21/07/2020 S.C. ANZAK LAND S.R.L. BSP GUARD -BE SAFE &

121 M 2020 05084
122 M 2020 05086 21/07/2020 ADRIAN-VALENTIN BOBOC InfinityDrop 104

123 M 2020 05087 21/07/2020 N.F.T. IT SRL Vreaulafacultate 104
21/07/2020 S.C. SIMBA INVEST S.R.L. DAINTY BEST SMILE FOR

124 M 2020 05088
125 M 2020 05089 21/07/2020 S.C. SIMBA INVEST S.R.L. SIMBA INVEST 106

126 M 2020 05090 21/07/2020 INLAN LA MARE SRL înLan LA MARE 106
21/07/2020 COSMINA-TEODORA

127 M 2020 05093
21/07/2020 CABINET DE AVOCAT

128 M 2020 05094
129 M 2020 05096 21/07/2020 SC CARABU MEDICAL SRL Carabu 107

130 M 2020 05097 21/07/2020 DOBROGEA BISCUIT SRL Digesta 108

131 M 2020 05098 21/07/2020 DOBROGEA BISCUIT SRL Digesta 108

132 M 2020 05099 21/07/2020 MEDICINAS SRL FERTILACCIN 109

133 M 2020 05100 21/07/2020 MEDICINAS SRL PREGNITIN 109

134 M 2020 05101 21/07/2020 SC JOPA BIJOUX SRL GLAMBAZAAR 110
135 M 2020 05102

136 M 2020 05103 22/07/2020 MUNICIPIUL SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 110
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MALEAROV
SHOPPERS COMPETITIVE
MYSTERY SHOPPING

111

CSABA
HAPPYHOME 114

SRL
Credo 116

FILIALA BUCURESTI
Travel FREE TEAM Boutique 117

22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI
SPORTIVE BUCUREȘTI-
PROEDUS

SPORTI 118

22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI
SPORTIVE BUCUREȘTI-
PROEDUS

PROEDUS CENTRUL DE
PROIECTE EDUCAȚIONALE
ȘI SPORTIVE

118

22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI
SPORTIVE BUCUREȘTI-
PROEDUS

HUB PROEDUS 118

22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI
SPORTIVE BUCUREȘTI-
PROEDUS

ARTI 119

TUNNING & SERVICE S.R.L.
HARD RACING 119

CACOVEANU
Prezent pentru viitor 120

IORGULESCU
ECLIPSE 124

ROAD
127

22/07/2020 MARIA RAMONA
137 M 2020 05106
138 M 2020 05109 22/07/2020 THOMAS ROB DITAN Nunta fără dar 111

139   M 2020 05111 22/07/2020 DAN SAMSONIC LUPOS GK 111

140 M 2020 05112 22/07/2020 ONLINE OFFPIGEON SRL offpigeon 112

141 M 2020 05113 12/08/2020 CHISER DĂNUŢ PIZZĂRESCU 113

142 M 2020 05115 22/07/2020 LUCIAN NICULITA THE HOT BOX 113

143 M 2020 05116 22/07/2020 SC HALBER SRL HALBER 114
22/07/2020 SAFAR-GINGU ZOLTAN-

144 M 2020 05120
145 M 2020 05121 22/07/2020 SC ALCORADU SRL 4K 115

146 M 2020 05122 22/07/2020 AMROU AL RHANI TALLAJ LIGE 116
22/07/2020 AEN TECH ENTERPRISE

147 M 2020 05123
22/07/2020 SC HEINRIG IMPEX SRL

148 M 2020 05124
149   M 2020 05126

150 M 2020 05127

151 M 2020 05128

152 M 2020 05130

22/07/2020 S.C. HARD RACING
153 M 2020 05131

22/07/2020 MIHAI ALEXANDRU
154 M 2020 05134
155 M 2020 05136 22/07/2020 ALESSIO KARKHI MUROTTI 120

156 M 2020 05138 22/07/2020 AVENSIS COMPANY SRL AVENSIS 121

157 M 2020 05140 22/07/2020 KADRA TECH SRL INNTRA IN-OUT SYSTEMS 121

158 M 2020 05143 22/07/2020 ANMABU SPEDITION S.R.L. ANMABU SPEDITION 122

159   M 2020 05144 22/07/2020 KAI REPUBLIK S.R.L. KAIUS4 123

160 M 2020 05145 23/07/2020 NEURAL CAM SRL NeuralCam 124
23/07/2020 GEORGE-GINO

161 M 2020 05146
162 M 2020 05147 23/07/2020 TCE UMARO S.A. UMARO SA 125
163 M 2020 05149 23/07/2020 CĂLIN-GHEORGHE MATIEŞ Dr. PAW 125

23/07/2020 ŞTEFAN RUSCANU BUCOVINA CRAZY OFF-
164    M 2020 05150
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SRL
WST WATER STORAGE
TANK SRL

127

23/07/2020 VALENTIN-LIVIU PANA
VLADIMIR VEDRASCO
OLEG CAMINSCHI

Savori 128

23/07/2020 VALENTIN-LIVIU PANA
OLEG CAMINSCHI
VLADIMIR VEDRASCO

Gustăreşti 128

PUBLICE SA FOCSANI
SC COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE S.A. FOCŞANI

130

SRL
WELLZONE 134

SRL
NINNA mâncare faină 134

VINEYARD
138

poveste...
143

S.R.L.
COPROMEN SOLUTIONS 145

165 M 2020 05151 23/07/2020 AMA SERCOM SRL Apartamente AZZURRO 127

23/07/2020 SC WATER STORAGE TANK
166 M 2020 05153

167 M 2020 05154

168 M 2020 05155

169 M 2020 05156 23/07/2020 RWR TRADE SRL TIP TOP Wash 129

170 M 2020 05157 23/07/2020 RWR TRADE SRL TIP TOP Carpet 129

171 M 2020 05161 23/07/2020 OCTAVIAN ANDREI TUPAN WURSTAHOLICS 130

172 M 2020 05162 23/07/2020 MATEO MINA BOUNTY 130
23/07/2020 SC COMPANIA DE UTILITATI

173 M 2020 05163
174 M 2020 05164 23/07/2020 EUGENIA PARASCHIVESCU atac la persoană 131

175 M 2020 05165 23/07/2020 S.C. ASISGER S.R.L. GERASIS 131

176 M 2020 05166 23/07/2020 YEZYL HOLDINGS LIMITED Deroni 132

177 M 2020 05167 23/07/2020 AUREL BUZATU VD VERY DREAM 132

178    M 2020 05168 23/07/2020 S.C. DISPOLINE S.R.L. DispoInJect 133

179   M 2020 05172 23/07/2020 VASILE-LAURENTIU ROSCA Grillico 133
23/07/2020 FIBER TECHNO DESIGN

180 M 2020 05173
23/07/2020 SC BRIGHT HEALTHY FOOD

181 M 2020 05174
182 M 2020 05175 23/07/2020 CIPRIAN CERNAT CHIPPEWA 137

183 M 2020 05176 23/07/2020 CIPRIAN CERNAT MODULOTERAPIE 137

184 M 2020 05177 23/07/2020 CIPRIAN CERNAT KOMBUCCO ORIENTALIS 137

185 M 2020 05180 23/07/2020 S.C. LEDA CENTER S.R.L. Dracula Adventure City 138
04/08/2020 COSMIN DABIJA CRAMA DABIJA PANCIU

186 M 2020 05181
187 M 2020 05182 03/08/2020 DANIELA ANTONIU CNS TV 138

188 M 2020 05183 23/07/2020 LAZAR MIHAI BOT MICHAELS LEATHER 139
189 M 2020 05185 23/07/2020 AZIMUT VISION SRL Azimut Vision 139
190 M 2020 05186 23/07/2020 DORU-MIHAITA MOISUC Dolzy 140

191 M 2020 05187 23/07/2020 DORU-MIHAITA MOISUC BOLZY 141

192 M 2020 05188 24/07/2020 OVIDIU-GEORGE NICOLAIE am eu om 142
31/07/2020 TUROAG SA HANU ANCUTEI Un loc de

193 M 2020 05189
194 M 2020 05190 24/07/2020 CONSTANTIN VOICU AGENDA DE GIURGIU 144

195 M 2020 05192 24/07/2020 SC TECSA BUSINESS SRL Dr. Wafer 144
24/07/2020 COPROMEN SOLUTIONS

196 M 2020 05193
197 M 2020 05195 24/07/2020 SINOVER GROUP SRL U deco 145

198 M 2020 05196 24/07/2020 OCTAVIAN ABRUDAN U EVOLUTION 2020 146

199   M 2020 05197 24/07/2020 S.C. SKY HOLDINGS S.R.L. PELENDAVA 146
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DREAM
147

CONCEPT SRL
HAMSA beauty 147

FOOD.SMART EVENTS.
147

DARIUS-IVO TAPALAGA
Legend 152

GROUP S.R.L.
Global Livestock & Meat 156

POVESTE
157

ALBERTS
DR. ALBERT 157

şi fermieri
158

S.R.L.
ELI XPRESS 169

170

CO.,LTD.
PRT 170

Chicken Brand
178

aplicarea ei
179

LOTERIA ROMANA SA
loto prono 180

SRL
HEXAGON
DEVELOPMENTS

182

24/07/2020 DUMITRU OPREA CARLAS SPARKLING
200 M 2020 05198

24/07/2020 LARISSA BEAUTY
201 M 2020 05199

24/07/2020 PETRICA IVAN NORD8 - CASUAL
202 M 2020 05200
203 M 2020 05201 03/08/2020 COSTICA ZARNESCU La Kuburi 148

204 M 2020 05208 24/07/2020 IV AESTHETIC CLINIC S.R.L. iV aesthetic CLINIC 149

205 M 2020 05209 24/07/2020 COSTIN GACHE WISE NATION 150

206 M 2020 05211 24/07/2020 SC FINANCE MEDIA SRL LUMEA INFRASTRUCTURII 150

207 M 2020 05212 24/07/2020 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. WELLUX 152
24/07/2020 VICTOR-ANDREI BALANIUC

208 M 2020 05213
209 M 2020 05214 24/07/2020 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. WELLMAX 152
210 M 2020 05216 24/07/2020 ANDREEA IONELA MITROI 3am ANDREEA MITROI 152

211 M 2020 05217 24/07/2020 WINERO SRL ALIRA ALIENTO 153
212 M 2020 05218 24/07/2020 WINERO S.R.L. ALIRA FLAMMA PREMIUM 153

213 M 2020 05220 24/07/2020 MONS MELLIS SRL Bidex 153

214 M 2020 05221 24/07/2020 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. DURALUX 154

215 M 2020 05222 24/07/2020 PAUN COSTEL PFA HotNails 155

216 M 2020 05226 26/07/2020 SC BERE SADU SRL HELTAU 155
27/07/2020 EURO LIVESTOCK & MEAT

217 M 2020 05227
27/07/2020 MIRDATOD PROD SRL ILEANA TELEMEA DE

218 M 2020 05228
27/07/2020 ADINA MAGDALENA

219   M 2020 05229
27/07/2020 TEHNO MSS S.R.L. TEHNO MS Pentru gospodari

220 M 2020 05230
221 M 2020 05231 27/07/2020 TZMO ROMANIA S.R.L. emotion 159

222 M 2020 05233 27/07/2020 CONSTANTIN SLAV HEXA 159
27/07/2020 S.C. ELEMENT INDUSTRIAL

223 M 2020 05236
224 M 2020 05237 27/07/2020 TZMO ROMANIA S.R.L.

27/07/2020 ADD INDUSTRY (ZHEJIANG)
225 M 2020 05238
226 M 2020 05239 03/08/2020 GINETA DESIGN S.R.L. GINETA DESIGN 171

227 M 2020 05240 27/07/2020 4 SEASONS QUALITY 4 SEASONS QUALITY 171
27/07/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The All-Natural

228 M 2020 05243
27/07/2020 SONIA FLOREA Știința legii în armonie cu

229 M 2020 05244
230 M 2020 05245 27/07/2020 VLADISLAV GAC Leila’s Lashes 179

27/07/2020 COMPANIA NATIONALA
231 M 2020 05249

27/07/2020 HEXAGON STRUCTURES
232 M 2020 05250
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PRODCOM SRL
Safe derma 183

online ca e mai sigur
184

SRL
Young & Bipolar 184

SRL
ONEIRO 185

copii cu personalitate
186

S.A.
rent2buy 187

S.A.
the village 187

BANCEANU
BEER ZONE WORLDWIDE
CRAFT BEER

188

28/07/2020 FUNDATIA ''TUDOR
VLADIMIRESCU''

FUNDAȚIA TUDOR
VLADIMIRESCU ROMÂNIA
TG - JIU GORJ PADEȘ

190

S.R.L.
ARTA Cofetarie-Gelaterie 190

28/07/2020 NICOLAE ANDREI
STĂNESCU

The future of mobility is
electric, the perfect electric
car, buy the future

191

PREST S.R.L.
Let Letea Energo Prest 192

MARKETING S.R.L.
OMV BUSINESS DEALS 196

28/07/2020 POPINCIUC DOINA-
MIHAELA ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

DOMENIUL HAIDUCILOR 196

S.R.L.
Regina 196

LASHMAKING
197

Studio
198

Chicken Brand
199

SRL
Ozel Steel Profil 199

27/07/2020 SC COSMETIC PLANT
233 M 2020 05252
234 M 2020 05253 27/07/2020 LIVRADOM BISTRITA S.R.L. PIZZERIA Vera 183

27/07/2020 MAGNET MEDIA SRL Stai online ca e mai fain/ Stai
235 M 2020 05254

27/07/2020 BLACK BUTTER GROUP
236 M 2020 05255

27/07/2020 RYANDESIGN CONCEPT
237 M 2020 05259
238 M 2020 05260 27/07/2020 AERRE ROMANIA SRL tone 185

239  M 2020 05261 27/07/2020 CB WORKSHOP SRL-D Păpușim 186
27/07/2020 CB WORKSHOP SRL-D Păpuși personalizate pentru

240 M 2020 05262
241 M 2020 05263 27/07/2020 CB WORKSHOP SRL-D Rucsăcel fițoșel 187

27/07/2020 S.C. H4L DEVELOPMENT
242 M 2020 05264

27/07/2020 S.C. H4L DEVELOPMENT
243 M 2020 05265

03/08/2020 RAZVAN STEFAN
244 M 2020 05266
245 M 2020 05267 28/07/2020 LIANA BIANCA MEREUȚĂ SIGNATURA 188

246 M 2020 05269 28/07/2020 S.C. VINCI IMPEX S.R.L. Clean Pavings 189

247 M 2020 05270

28/07/2020 S.C. BENDIS EQUILIBRIUM
248 M 2020 05271

249 M 2020 05272

29/07/2020 S.C. LETEA ENERGO
250 M 2020 05276

28/07/2020 S.C. OMV PETROM
251 M 2020 05277
252 M 2020 05281

28/07/2020 REGINA AGROPRODEXIM
253 M 2020 05285

28/07/2020 NOICI VIVO S.R.L. STYLASH STYLISH
254 M 2020 05286
255 M 2020 05287 28/07/2020 GEORGE NITA kafeeria. 197

28/07/2020 OLGA INAL LuxyBrow Permanent Makeup
256 M 2020 05288
257 M 2020 05289 28/07/2020 LAURA MIRCEA URSSULA W Wassermann 198

28/07/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The All-Natural
258 M 2020 05290

28/07/2020 SC OZEL STEEL PROFIL
259 M 2020 05292
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SRL
SMILE CARE 200

S.R.L.
Motive româneşti 201

SJP SRL
DIVIZIA DE PAZA SI ORDINE
S.J.P.

209

IONESCU
GeNA 212

S.R.L.
PINE JULZ 212

BORZESTI
100 CHIMCOMPLEX 212

BORZESTI
100 CHIMCOMPLEX 213

la fumat!
214

Kinetoterapie Recuperare
217

SRL
PETRE POMPE BETON 219

29/07/2020 VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ
- SOCIETATE CIVILĂ DE
AVOCAȚI

VP&PARTNERS 220

06/08/2020 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT ORGANIZATIA
JUDETEANA ARAD

Platforma Social-Liberal
Creștină PSLC

221

TRANSILVANIA SRL
AEROSOLI FERICITI 221

Company
ALWAYS NIGHT 230

CHENDREAN
FillieRA SPORT 231

28/07/2020 GERMAN SYSTEM DENT
260 M 2020 05294

28/07/2020 S.C. PROFI ROM FOOD
261 M 2020 05296
262 M 2020 05297 28/07/2020 5 TG SMILE COFFEE SA FIVE TO GO 207

28/07/2020 DIVIZIA DE PAZĂ ŞI ORDINE
263 M 2020 05298
264 M 2020 05299 29/07/2020 VINCENZO MACCARRONE SD Selling Depot 210

29/07/2020 OANA-ALEXANDRA
265 M 2020 05301

29/07/2020 S.C. LOOP PRODUCTIONS
266 M 2020 05302

29/07/2020 CHIMCOMPLEX SA
267 M 2020 05304

29/07/2020 CHIMCOMPLEX SA
268 M 2020 05305

29/07/2020 AFLOFARM ROMANIA SRL Defumoxan te ajută să renunți
269 M 2020 05306
270 M 2020 05307 29/07/2020 S.C. MUSIC TOOLS S.R.L. MusicTools 214

271 M 2020 05308 29/07/2020 S.C. TUDOMI HOUSE S.R.L. MANON 214

272 M 2020 05309 29/07/2020 SC BIOFARM SA SennaLax 215

273 M 2020 05311 29/07/2020 SC BIOFARM SA Cavit 215

274 M 2020 05312 29/07/2020 SC BIOFARM SA Cavit 216

275 M 2020 05314 29/07/2020 ARDEALU DAN S.R.L. tranșugalpin 216
29/07/2020 KINO MED CENTER SRL KINO MED Ortopedie

276 M 2020 05315
277 M 2020 05316 29/07/2020 S.C. NELSAND S.A. NELSAND 217

278 M 2020 05317 29/07/2020 ANNA MARIA BALOGH Smuff 218

279 M 2020 05319 29/07/2020 CERVIT ONLINE S.R.L. Bambinice 218

280 M 2020 05320 29/07/2020 Panzani S.A.S. SELEZIONE DI Chef 219
29/07/2020 PETRE MM TRANS BETON

281 M 2020 05322
282 M 2020 05323

283 M 2020 05324 29/07/2020 ANDRA-MARIA VOINEA ANDRA VOINEA 220

284 M 2020 05325 29/07/2020 ROCK DRILL CONSULT SRL ROCK DRILL CONSULT 220

285 M 2020 05326

29/07/2020 SC PRISACA
286 M 2020 05329
287 M 2020 05332 29/07/2020 CONSTANTIN SLAV l'Arôme beaucoup d'aromes 221

29/07/2020 The Procter & Gamble
288 M 2020 05333

29/07/2020 RAUL BOGDAN
289 M 2020 05334
290 M 2020 05338 30/07/2020 KLASS ENTERPRISE SRL KlassGroup 231
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COMPANY
ALWAYS SECURE NIGHT 232

COMPANY
ALWAYS ULTRA 232

COMPANY
ALWAYS SENSITIVE 232

FOTBAL PRAHOVA
ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL PRAHOVA

233

SERVICE SRL
FIERART 233

PRODIMPEX S.R.L.
maurana 233

ȚĂNDĂREI
CLUB SPORTIV VICTORIA
ȚĂNDĂREI

234

30/07/2020 CABINET MEDICAL DE
MEDICINA DENTARA DR
CRISTINA MIHAI PFA

PRISMATIC DENT 235

PIZZERIA PANE DOLCE SRL
Din Casa Bunicii 236

SRL-D
dipimacu un gust de care să
te simți român

236

(Overseas) Limited
VOGUE ROSE 236

SRL
DEKOMARIN 237

SRL
PASION DEKOR 238

SRL
FLIPPY 242

CRISTINA - ALINA PRIPIŞI
AlinA atelier de prajituri 244

MÎNDROIU
BRIDAL 244

SRL
LIVE4U 245

291 M 2020 05339 30/07/2020 DEVEO MEDIA SRL FRAM - Nu privi inapoi 231

292 M 2020 05340 30/07/2020 NOVA HOUSE ONLINE SRL nova house 231

293 M 2020 05342 30/07/2020 Zentiva, k.s. PERCOR 232
30/07/2020 THE PROCTER & GAMBLE

294 M 2020 05343
30/07/2020 THE PROCTER & GAMBLE

295 M 2020 05344
30/07/2020 THE PROCTER & GAMBLE

296 M 2020 05345
30/07/2020 ASOCIATIA JUDETEANA DE

297 M 2020 05355
30/07/2020 SC GENERAL AGRO COM

298 M 2020 05357
30/07/2020 S.C. MAURANA

299 M 2020 05358
300 M 2020 05359 30/07/2020 BRIGITTA DACHMANN Hatiful 234

30/07/2020 CLUB SPORTIV VICTORIA
301 M 2020 05360
302 M 2020 05361

303 M 2020 05362 30/07/2020 SILVIA-MARTA FODOR EB Epoca Bella 235

30/07/2020 LA CASA RISTORANTE
304 M 2020 05367

30/07/2020 DIPIMACOO BUSINESS
305 M 2020 05368

30/07/2020 American-Cigarette Company
306 M 2020 05369
307 M 2020 05370 30/07/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Expectotus 237

31/07/2020 REGINA OVERSEAS COM
308 M 2020 05371
309 M 2020 05372 31/07/2020 LPG AUTO TRANS SRL LPG auto trans 237

31/07/2020 REGINA OVERSEAS COM
310 M 2020 05373
311 M 2020 05375 31/07/2020 SAMBYTENET SRL SBN 238
312 M 2020 05376 31/07/2020 GEDA PRODEXIM SRL GEDA UNIVERSAL 241

31/07/2020 DING COMMUNICATION
313 M 2020 05378
314 M 2020 05380 31/07/2020 COMPRODCOOP SA coop 243

315 M 2020 05381 31/07/2020 MED TEHNICA SRL MED TEHNICA 243
31/07/2020 ALEXANDRU PRIPIŞI

316 M 2020 05382
317 M 2020 05383 06/08/2020 U CRAIOVA 1948 SA PRIMAVERA FOTBAL CLUB 244

31/07/2020 SEBASTIAN-IONUȚ
318 M 2020 05385
319   M 2020 05388 31/07/2020 S.C. NET ROM TEAM S.R.L. BRYO 245

20/08/2020 DIGITAL MEDIA STREAM
320 M 2020 05389
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DORIN FIȚA
DODORYN 246

COMPANY
GUSTUL ORIGINAL AL
CRĂCIUNULUI

247

31/07/2020 ALICE MIHAELA MITU SIGURANȚĂ AUTO COPII
Săptămâna SIGURANȚEI
AUTO a Micului Pasager!

248

DE PADURE
249

SRL
FOREVERNAILS
PROFESSIONAL

250

NETWORK SRL
Micul Aprozar 251

03/08/2020 VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ
- SOCIETATE CIVILĂ DE
AVOCAȚI

LE 252

IONUT SORIN CONSTANTIN
JUST estudio di belezza 254

SRL
Miramax 254

SRL
dks support 255

PETRACHE
FIT 2 LIFE Revoluția ta
culinară

257

BENJAMIN DAVID EARLEY
HOLT Helping Others Live
and Travel!

259

03/08/2020 MAGNAPHARM
MARKETING & SALES
ROMANIA SRL

oftalmocare 259

03/08/2020 Koncern za proizvodnju i
promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

1967 bambi FOODS bonino 260

31/07/2020 ANA-MARIA FIȚA
321 M 2020 05390

31/07/2020 THE COCA-COLA
322 M 2020 05391
323 M 2020 05392

324 M 2020 05393 31/07/2020 CRISTIAN PUȘCAȘU CRAL 248

31/07/2020 CARNSAN PROD SRL CARNSAN PROD FILIPESTII
325 M 2020 05394
326 M 2020 05396 04/08/2020 GHEORGHE CIUCA PREVENT CLINICA 249

31/07/2020 PROFESSIONAL SUPPLIER
327 M 2020 05397

01/08/2020 DIGITAL GARDEN GLOBAL
328 M 2020 05399
329 M 2020 05400 02/08/2020 LUCY DAN COM SRL Bella Lucia 252

330 M 2020 05401 03/08/2020 ION CRISTIAN PANDEL YUGSTER 252
331 M 2020 05402

332 M 2020 05403 03/08/2020 AGN MOVEMENT SRL AG MOVEMENT 253

333 M 2020 05405 03/08/2020 AG CHARGE SRL AG CHARGE 253

334 M 2020 05406 03/08/2020 AG CHARGE SRL elec 253

335 M 2020 05407 03/08/2020 AG CHARGE SRL the box e-delivery 254
03/08/2020 RAMON VALENTIN HURJUI

336 M 2020 05408
03/08/2020 MIRAMAX IMPORT EXPORT

337 M 2020 05409
338 M 2020 05410 03/08/2020 SPOT DISTRIB SRL MIEN 255

03/08/2020 ALMAROX DISTRIBUTION
339   M 2020 05412
340 M 2020 05414 03/08/2020 INDECENT SRL EXIST 256

341 M 2020 05415 03/08/2020 INDECENT SRL SKYLAND 257

342 M 2020 05418 03/08/2020 IC CONSULTING SRL DELISH FESTIVAL 257
03/08/2020 VIRGIL GEORGE

343 M 2020 05419
344 M 2020 05420 03/08/2020 LUCIAN POPA CARU' CU LEMNE DEPOZIT 258

14/08/2020 IOANA HOLT
345 M 2020 05421
346 M 2020 05422 03/08/2020 ADAMA Makhteshim Ltd. CARTALA 259

347 M 2020 05424
348 M 2020 05425 03/08/2020 A&B TRADE CO SRL RAIL CARGO 260

349 M 2020 05428

350 M 2020 05429 03/08/2020 QBIKNEF SRL europiesa.ro 261
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03/08/2020 Koncern za proizvodnju i
promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

1967 bambi FOODS My
Wellness

261

03/08/2020 Koncern za proizvodnju i
promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

BISKEY 262

03/08/2020 Koncern za proizvodnju i
promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

WELLNEST 262

03/08/2020 S.C. LE BAZAR
FOOD&BEVERAGE
DISTRIBUTION S.R.L.

Le Bazar Food & Beverage 262

03/08/2020 Koncern za proizvodnju i
promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

ICONIC 263

RESIDENCE S.R.L.
WIDA MAMAIA RESIDENCE 263

COM SRL
DEKORAMA 267

COM SRL
Mirella 267

COM SRL
Florista 268

Business
268

S.R.L.
LAKESIDE RESIDENCE
OVIDIU

269

SRL
CAFENEAUA JURIDICA 272

SYSTEM SA
agroland MEGA 273

351 M 2020 05430

352 M 2020 05431

353 M 2020 05432

354 M 2020 05433

355 M 2020 05434

03/08/2020 S.C. FIRST MAMAIA
356 M 2020 05435
357 M 2020 05439 03/08/2020 SC IMAGIENT AGENCY SRL SALE STORY 264

358 M 2020 05440 05/08/2020 MITZUU MEDIA SRL 264

359 M 2020 05441 03/08/2020 LUDICUS GAMES SRL memorace 265

360 M 2020 05442 03/08/2020 LUDICUS GAMES SRL MEMORACE 265

361 M 2020 05443 03/08/2020 CLAUDIU NECŞULESCU VINOLAB 266

362 M 2020 05444 03/08/2020 MEDICINAS SRL FEEDIUM 267
04/08/2020 SC REGINA OVERSEAS

363 M 2020 05446
04/08/2020 SC REGINA OVERSEAS

364 M 2020 05447
04/08/2020 SC REGINA OVERSEAS

365 M 2020 05448
04/08/2020 RAIFFEISEN BANK SA Raiffeisen Smart Mobile

366 M 2020 05449
367 M 2020 05450 04/08/2020 RAIFFEISEN BANK SA Raiffeisen Smart Mobile BIZ 268

04/08/2020 S.C. WESTHOUSE GROUP
368 M 2020 05451
369 M 2020 05452 04/08/2020 ADRIAN CREŢ LE QUAI 269

370 M 2020 05453 04/08/2020 NISTOR STELIAN Suveranul Mare Comandor 269

371 M 2020 05455 04/08/2020 CONSTANȚA ILIE NEXT ONE 270

372 M 2020 05456 04/08/2020 CONSTANȚA ILIE NEXT PROVIDER 270

373 M 2020 05457 04/08/2020 CEMACON SA EVO-MZC 270

374 M 2020 05458 04/08/2020 CEMACON SA EVO-MZT 271

375 M 2020 05459 04/08/2020 CEMACON SA EVO-TMT 271
04/08/2020 AVESTIS INTERNATIONAL

376 M 2020 05460
377 M 2020 05461 04/08/2020 BISTRO ARABICA S.R.L. origins COFFEE & DRINKS 272
378 M 2020 05462 04/08/2020 MIRCEA-MIHAI CHIFOR HF HaiFor LIMOUSINE 272

04/08/2020 SC AGROLAND BUSINESS
379 M 2020 05463
380 M 2020 05465 04/08/2020 DERMA NAPOCENSIS SRL Bright Skin 274
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VIBRAȚIA
276

S.R.L.
MESO'S AUTHENTIC
CREPES

281

MOKKA by Bocskor Éva
282

285
05/08/2020 ELENA-ANTONIA DUMITRIU

CĂTĂLIN-GABRIEL
SĂNDULACHE
RADU-MIHAI BUDEȘ

fE fEgo Feed your fashion
ego!

286

IVAŞCU
#Implicarea Face Diferenţa 286

FREESTYLE KICKBOXING
JD 287

FREESTYLE KICKBOXING
FREESTYLE KICKBOXING 287

Pazarlama Anonim Şirketi
Pakmaya 288

S.R.L.
MICSTASY 290

CONSTANTIN
The Spritzer 291

tehnologie ecologică
292

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT
LOCAŞUL DUHULUI SFÂNT 292

AVOCAT VLAHU NICOLAE
293

draCOOLa
294

05/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
Hora HORA. I unique
romanian word for a
traditional dance, a dance
in which people form a large
circle and move together

294

381 M 2020 05466 04/08/2020 NATURAL VITA PLUS SRL Crin Farm 275

382 M 2020 05468 21/08/2020 MINERVA NAVIS SRL Minerva Navis 275

383 M 2020 05469 04/08/2020 SC FEROSTIL ART SRL Ferostil ART 275

384 M 2020 05471 04/08/2020 S.C. COBYUL S.R.L. COBYUL 276
04/08/2020 EUGENIU BERECHET PRANA BIKE RIDICĂ

385 M 2020 05472
386 M 2020 05474 04/08/2020 TIMO SERV SRL Ronțăilă Big Brezel 277

387 M 2020 05475 04/08/2020 S.C. MMT121GAMING S.R.L. NOMAD 278
05/08/2020 S.C. SET-CORPORATION

388 M 2020 05476
05/08/2020 S.C. VICUS COM S.R.L. COFETARIA-CUKRASZDA

389 M 2020 05477
390 M 2020 05478 05/08/2020 CIPRIAN-VASILE STEGARU Agricultura 9 284

391 M 2020 05479 05/08/2020 SC CHIMALIM SRL PlantMed 285

392 M 2020 05480 05/08/2020 KRONSTADT MARKET SRL uVision OPTICS 285
393 M 2020 05481 05/08/2020 TREND BOX SRL TRENDINO
394 M 2020 05482

05/08/2020 MARIA-DANIELA ONIŢA-
395 M 2020 05484

05/08/2020 FEDERATIA ROMANA DE
396 M 2020 05485

05/08/2020 FEDERATIA ROMANA DE
397 M 2020 05486

05/08/2020 Pak Gıda Üretim ve
398 M 2020 05489
399 M 2020 05490 05/08/2020 KT & G CORPORATION KT&G TIME 289

05/08/2020 LOCAL GOURMET 197
400 M 2020 05492

06/08/2020 BOGDAN-MARIAN
401 M 2020 05493

05/08/2020 MOTRIS COMPANY SRL MOTRIS COMPANY
402 M 2020 05494

05/08/2020 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
403 M 2020 05497
404 M 2020 05500 05/08/2020 RARES DUMITRU cygnus HD 293

05/08/2020 CABINET INDIVIDUAL DE
405 M 2020 05501

05/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
406 M 2020 05502
407 M 2020 05503
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06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
Fior FIOR. I unique romanian
word for thrill, a feeling
of extreme excitement,
usually caused by something
pleasant

295

06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
Dor DOR. I unique romanian
word that describes an
intense desire or feeling
to see again someone or
something close to you

295

MANAGEMENT SRL
COFFEELICIOUS 296

FORWARD
296

Amurg
297

DESIGN SRL
EXPERTUL TĂU ÎN
MOBILIER

298

DESIGN SRL
IUBEȘTI SĂ DĂRUIEȘTI 298

06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
Nor NOR. romanian word
for cloud, condensed
watery vapour floating in the
atmosphere, typically high
above the ground

299

06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
Vis VIS. romanian word for
dream, a series of events or
images that happen in your
mind when you are sleeping

300

06/08/2020 ELYSEE CONCEPT S.R.L ESSENCE DE ROUMANIE
Roua ROUA. I unique
romanian word for dew, drops
of water that form on the
ground outside during the
night

300

Tbk
301

Tbk
Indomie 302

STUPARIU
SCHUSTER 303

408 M 2020 05505

409 M 2020 05506

06/08/2020 EIGHT COMMUNICATION
410 M 2020 05507

06/08/2020 GREEN NET SA Green Net LOOKING
411 M 2020 05508

06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
412 M 2020 05509
413 M 2020 05510 06/08/2020 ADRIAN KELEMEN 297

06/08/2020 RETAIL CONCEPT &
414 M 2020 05512

06/08/2020 RETAIL CONCEPT &
415 M 2020 05514
416 M 2020 05515 06/08/2020 BIOGENETIX SRL BIOgenetiX 299

417 M 2020 05516

418 M 2020 05518

419   M 2020 05519

420 M 2020 05520 06/08/2020 LIBRA INTERNET BANK S.A. LIBRA JOURNEY 301

06/08/2020 PT Indofood Sukses Makmur
421 M 2020 05521

06/08/2020 PT Indofood Sukses Makmur
422 M 2020 05522
423 M 2020 05523 06/08/2020 COLIBRI FASHION SRL Kippio 302
424 M 2020 05526 06/08/2020 NRG EVOLUTION SRL nrg 303

06/08/2020 CORNELIUS CRISTIAN
425 M 2020 05527
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OLDHOBBY S.R.L.
Florese Atelier 304

COMPANY
PALISADE 305

STUPARU-MAGA
LE PETIT MARC 305

06/08/2020 STEFAN CALIMAN
DAN AVRAHAM
IONUT-CORNEL STELIAN

RISBALL 306

SRL
AgriPlanta 308

CONSTRUCT MGA S.R.L.
Influence Restaurant & more 311

SRL
EVENT MARKET 313

PRINCEPS
313

VOLUMUL I
314

VOLUMUL II
314

SRL
BAD ENERGY SPEDITION
we energy your load!

315

S.R.L.
ZAMOLXE 322

plus
323

06/08/2020 S.C. SEBADORA
426 M 2020 05530

06/08/2020 HYUNDAI MOTOR
427 M 2020 05533

06/08/2020 LARISA-MIHAELA
428 M 2020 05534
429 M 2020 05535 06/08/2020 THESCRUB&CO SRL fior 306

430 M 2020 05536
431 M 2020 05537 06/08/2020 INDESIGN SRL BöRD 13 burger house 307

432 M 2020 05538 06/08/2020 TERPENA TRADING SRL TERPENA 307

433 M 2020 05539 06/08/2020 INDESIGN SRL BORD 13 food truck 307
06/08/2020 DLG INTERMARKETING

434 M 2020 05542
435 M 2020 05545 06/08/2020 NICOLAE TITEIU BK Burg Kaffe Sighișoara 311

436 M 2020 05551 07/08/2020 S.C. DC COMERCIAL S.R.L. DcMax 311
07/08/2020 S.C. CONFORT

437 M 2020 05552
438 M 2020 05553 07/08/2020 SC MINDUSTRIES SRL Brutăria Bună 312

07/08/2020 EVENT MARKET PLATFORM
439 M 2020 05554

07/08/2020 VIA VITICOL SRL CAII DE LA LETEA
440 M 2020 05555

07/08/2020 VIA VITICOLA SRL CAII DE LA LETEA
441 M 2020 05556

07/08/2020 VIA VITICOLA SRL CAII DE LA LETEA
442 M 2020 05557
443 M 2020 05558 07/08/2020 TES CAFFE & GELLATO SRL TES CAFFE GELATO 315

07/08/2020 BAD ENERGY SPEDITION
444 M 2020 05559
445 M 2020 05560 07/08/2020 DISTILERIILE PATER SRL MOŞIA GOLEASCA 316

446 M 2020 05562 07/08/2020 IOANA-RALUCA DUMITRICĂ KOSA Beauty Labs. 319

447 M 2020 05569 09/08/2020 SC FAPACO SRL Leto 320
448 M 2020 05570 10/08/2020 HARAS SRL VRAJA MARII 320
449 M 2020 05571 10/08/2020 LANSAT EXPERT SRL StoneFlex 321

450 M 2020 05572 10/08/2020 FLORIN VALENTIN VASILE Cezarino 321
19/08/2020 S.C. BRIGHT DISTRIBUTION

451 M 2020 05573
452 M 2020 05574 14/08/2020 RADU-PAUL TUDORACHE xponentals 322

453 M 2020 05575 10/08/2020 NOVARTIS AG EXOTERF 323
10/08/2020 MSC OPERATIONAL SA EPLUS energie cu ceva în

454 M 2020 05577
455 M 2020 05580 10/08/2020 INIGI PACK SRL INIGI 323

456 M 2020 05581 10/08/2020 SC TEHNO BIONIC SRL Salin 324

457 M 2020 05584 10/08/2020 POP SEPTIMIU ILIE BELLAVISTA RESIDENCES 324
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DISTRIBUTION SRL
Romega best2GO 325

SRL
BLACK SEA SUPPLIERS 325

SRL
NOBUS 327

SRL
gekko pp-r pipes & fittings 328

SRL
KARIN 329

EST. 2020
330

10/08/2020 CATERINA DUMITRU Restaurant Conacul
Romanesc Savoarea unui
ospat pe cinste!

330

10/08/2020 AVANTGARDE STYLING
SRL

AVANTGARDE
AVANTGARDE STYLING
S.R.L.

336

10/08/2020 OMEGA PHARMA
INNOVATION &
DEVELOPMENT N.V.

ASCOVIT 337

10/08/2020 OMEGA PHARMA
INNOVATION &
DEVELOPMENT N.V.

338

10/08/2020 YOLCU 360 BİLİŞİM
DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ
TURİZM VE İÇ VE DIŞ Tİ
CARET LİMİTED ŞİRKETİ

YOLCU360 338

10/08/2020 MIHAI ZGARDAN
SORANA-ANDRADA
ZGARDAN

ZOHO 339

CAMIL HATHAZI
7crai 341

SRL
PARTIZAN GRILL HOUSE 343

MARKETS SRL
KASAPEFENDI 343

10/08/2020 ROMEGA FOOD
458 M 2020 05588

10/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
459 M 2020 05590

10/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
460 M 2020 05591

10/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
461 M 2020 05592

10/08/2020 DERMA GLOW COSMETICS
462 M 2020 05593

10/08/2020 ALL CT COFFEE SRL TWO GO GO all city coffee
463 M 2020 05595
464 M 2020 05596

465 M 2020 05597 10/08/2020 SC BIOFARM SA Colebil 331

466 M 2020 05598 10/08/2020 S.C. BIOFARM S.A. Anghirol 331
467 M 2020 05599 10/08/2020 FLAGAS S.R.L. flagas 332

468 M 2020 05600 10/08/2020 SOLE DESIGN SRL LERETIC 332

469 M 2020 05601 10/08/2020 ND MEDHEALTH SRL medhealth 333

470 M 2020 05602 10/08/2020 ND MEDHEALTH SRL medhealth 334

471 M 2020 05603 10/08/2020 GEORGETA UNGUREAN ZENBABY 334
472 M 2020 05604

473 M 2020 05606 10/08/2020 LORY FRESH SRL OAZA DE PROSPEȚIME 336

474 M 2020 05608

475 M 2020 05609

476 M 2020 05613

477 M 2020 05614 10/08/2020 GEORGETA UNGUREAN ZENBRIDE 338

478 M 2020 05615

10/08/2020 SÎNZIANA HATHAZI
479 M 2020 05616
480 M 2020 05618 11/08/2020 MIHAIL BARBUS Caramela Magică 342

11/08/2020 PROFI PARTY RENTALS
481 M 2020 05619

11/08/2020 SC WINNERS EFENDI
423 M 2020 05620
483 M 2020 05621 11/08/2020 IARO TRADING SRL domi qualità perfetta! 343

484 M 2020 05622 11/08/2020 REGATA SRL Regata 344
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million stars
345

12/08/2020 REGIA AUTONOMA
ADMINISTRATIA
PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT

Sala Palatului 350

S.A.
NEO HERĂSTRĂU PARK 351

S.A.
ONE HERĂSTRĂU OFFICE 352

S.R.L.
eLijoy for the joy of loving and
learning

352

S.A.
ONE HERĂSTRĂU OFFICE 355

12/08/2020 MENIUTV VLOGGING SRL Codzilla Sauce & Grill Your
Hot Cock With Crazy Sauce -
Slurp!

356

ADRIAN CURPENE
DAVIA 358

12/08/2020 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA
TURISMULUI DIN ORADEA
SI REGIUNE (APTOR)

THERMALIS ORADEA 359

S.A.
NEO HERASTRAU PARK 359

MOTION
360

brandului Annabella
362

485 M 2020 05625 11/08/2020 SC ATLANTIC ROYAL SRL ATLANTIC 344

11/08/2020 BETACONS COMPANY SRL WEGLOO Glamping under 5
486 M 2020 05626
487 M 2020 05629 11/08/2020 LIDER FURNITURE SRL LIDER FURNITURE 345

488 M 2020 05631 11/08/2020 TITAN COMERT SRL Clini 346

489 M 2020 05632 25/08/2020 C&C CAFE NORD SRL cube happiness 350
490 M 2020 05634

491 M 2020 05635 12/08/2020 CARINA-ELENA OLTEANU KARINA 350

492 M 2020 05636 12/08/2020 VYLYOTYS SRL R Store Design 351

493 M 2020 05637 12/08/2020 NOVOLINE PHARM SRL optimart crema 351
12/08/2020 ONE UNITED PROPERTIES

494 M 2020 05638
12/08/2020 ONE UNITED PROPERTIES

495 M 2020 05639
496 M 2020 05641 12/08/2020 RCS & RDS S.A PRO FM OPEN RADIO 352

12/08/2020 ATELIER DE PĂPUŞI ELIJOY
497 M 2020 05643
498 M 2020 05645 12/08/2020 SMART OPENING SRL EUROPAN PROD 353

499 M 2020 05646 12/08/2020 HAIRITAGE STYLE SRL Hairitage Style 353

500 M 2020 05647 12/08/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL Yacht EXPERT 354

501 M 2020 05648 12/08/2020 MOON RESORT SRL moon resort 355

502 M 2020 05649 12/08/2020 LAGUNA ALBASTRA SRL laguna 355
12/08/2020 ONE UNITED PROPERTIES

503 M 2020 05651
504 M 2020 05653

505 M 2020 05654 12/08/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL Cargo&Bus 356

506 M 2020 05655 12/08/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL MotorXpert 357
12/08/2020 DANIELA CURPENE

507 M 2020 05658
508 M 2020 05659

12/08/2020 ONE UNITED PROPERTIES
509 M 2020 05661

13/08/2020 JOKER HOUSE CLUB SRL JHC COURIER ALWAYS IN
510 M 2020 05665
511 M 2020 05670 12/08/2020 ELIXIRIUM X ZONE SRL Idillio 360

512 M 2020 05671 12/08/2020 ANIMAL VETER S.R.L. ANIMAL VETER 361

513 M 2020 05672 12/08/2020 NEREIDA CONSULT SRL Visul Miresei 361

514 M 2020 05673 12/08/2020 NEREIDA CONSULT SRL Buchete Gigant 362
12/08/2020 S.C. ANNABELLA S.R.L. gust de acasă O marcă a

515 M 2020 05674
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SRL
sysound 367

CONSTRUCT SRL
ECOGREEN preocupați de
viitor

367

NETWORK SRL
368

PRODUCTION SRL
NASTY POWER 368

371

SRL
H hänne Products for life.
Your Life!

372

LĂCUREANU
LARTIST 376

SRL
DANUBE FOOTWEAR 377

S.R.L.
CODRU Imperium 379

COMPANY SRL
DIPLOMATIC event center 379

COMPANY SRL
Oro RESTAURANT 379

COMPANY SRL
STORE LIQUOR & MORE by
DIPLOMATIC event center

380

ANIMALELOR
381

1848 - 1918 - 1922
381

BUSSINES SRL
AIX PROFESSIONAL
BUSSINES

383

516 M 2020 05675 13/08/2020 YONGO DESIGN S.R.L. YONGO 364

517 M 2020 05677 13/08/2020 RADU COSTIN MARGA TRIDENT TRIATHLON TEAM 367
13/08/2020 SC AUDIO MEDIA INVEST

518 M 2020 05678
13/08/2020 SC. ECOGREEN

519 M 2020 05679
13/08/2020 DIGITAL GARDEN GLOBAL

520 M 2020 05680
13/08/2020 UNDERWEAR

521 M 2020 05681
522 M 2020 05686 13/08/2020 MURAT DEMIRHAN DEKORAMA ROMÂNIA 369

523 M 2020 05687 13/08/2020 NIMET SRL NIMET 369

524 M 2020 05688 13/08/2020 NIMET SRL NiCro 370

525 M 2020 05690 13/08/2020 IONUT-COSMIN RUICAN MAINSTAGE PRODUCTION 370

526 M 2020 05691 13/08/2020 NIMET SRL NICASS 371
527 M 2020 05692 13/08/2020 PRO EKN SOFTWARE SRL HesyMed

13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
528 M 2020 05698
529 M 2020 05700 13/08/2020 DAB AUTO EXPERT SRL E eparts.ro Piese la superlativ 373

530 M 2020 05701 13/08/2020 FANCLOUD APP TV SRL fancloud 373

531 M 2020 05702 13/08/2020 LISNIC BARBER CLUB SRL LISNIC BARBERSHOP 374

532 M 2020 05705 13/08/2020 TARABA PE NET SRL KNOCKER 374

533 M 2020 05706 13/08/2020 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. CETATEA DIN SOARE 376
13/08/2020 FLORIN GABRIEL

534 M 2020 05708
13/08/2020 ESCU FOOTWEAR DESIGN

535 M 2020 05709
536 M 2020 05710 13/08/2020 SC LUARA CENTER SRL Lym3Ro 377

537 M 2020 05711 13/08/2020 NSP LIFE SRL PERSPECTIVES CLUB 377

538 M 2020 05712 13/08/2020 HOLCIM (ROMANIA) SA Rollodur 378
14/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

539   M 2020 05724
14/08/2020 CORSA INTERNATIONAL &

540 M 2020 05726
14/08/2020 CORSA INTERNATIONAL &

541 M 2020 05728
14/08/2020 CORSA INTERNATIONAL &

542 M 2020 05730
14/08/2020 GHEORGHIU MONICA PFA REGATUL EMOȚIILOR

543 M 2020 05731
14/08/2020 UAT JUDEȚUL ALBA RUTA UNITĂȚII NAȚIONALE

544 M 2020 05732
545 M 2020 05733 14/08/2020 UAT JUDEȚUL ALBA VIA AURAEA 381

546 M 2020 05734 14/08/2020 UAT JUDEȚUL ALBA drumul icoanei 382

547 M 2020 05735 14/08/2020 UAT JUDEȚUL ALBA TRANSCULTURAL APUSENI 382
14/08/2020 AIX PROFESSIONAL

548 M 2020 05736
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CĂTĂLIN GROSU
Be well Store STOP.
RECHARGE. GLOW.

385

S.R.L.
Hrană bună. În mod
responsabil.

387

S.R.L.
Hrană bună. În mod
responsabil.

387

MAKE-UP SCHOOL SRL
V.I.P Professional 388

LĂCUREANU
LARTIST TONURI 391

SRL
dexellence 392

SRL
Papetărim by diverta 396

Online
398

17/08/2020 PHOENICIA EXPRESS SRL Phoenicia Blue View
AMFITEATRU BELVERDE
PANORAMIC

399

GROUP SRL
NSSG Increase business.
Minimize risk

399

SOLUTION SRL
BIOCLEVER 400

by Diana Creţu
400

PFA
HOME SPOT 402

549 M 2020 05737 14/08/2020 ART STORE SRL INSIGNIS 384

550 M 2020 05738 14/08/2020 GEISHA COSMETICS S.R.L. GEISHA COSMETICS 385
14/08/2020 GABRIEL CHIRIAC

551 M 2020 05739
552 M 2020 05740 14/08/2020 SC ROMGAZON TRADE SRL RomGazon 386

14/08/2020 SMITHFIELD ROMANIA
553 M 2020 05741

14/08/2020 SMITHFIELD ROMANIA
554 M 2020 05742
555 M 2020 05744 14/08/2020 SC ANF MANAGEMENT SRL You Choose LOW CARB 388

14/08/2020 ANDREEA UNGUREANU
556 M 2020 05745
557 M 2020 05747 14/08/2020 GREEN PROJECT SRL BITES pet goodies 389

558 M 2020 05748 14/08/2020 FELICIA WALDMAN PAZO 389

559 M 2020 05749 14/08/2020 FELICIA WALDMAN PAZO GRUP 390
14/08/2020 FLORIN GABRIEL

560 M 2020 05750
561 M 2020 05753 14/08/2020 VASILICĂ-CODRIN MARDAR WeWash 391

562 M 2020 05754 14/08/2020 CHALLENGE COM SRL gusto pizza service 392
14/08/2020 DEXELLENCE PROJECT

563 M 2020 05755
564 M 2020 05756 14/08/2020 BISTRI-VET SRL VitaBis 394

565 M 2020 05757 14/08/2020 CHALLENGE COM SRL CHALLENGE ELECTRIC 395

566 M 2020 05758 14/08/2020 BISTRI-VET SRL CalciBis 395
14/08/2020 RADU TRADING COMPANY

567 M 2020 05759
568 M 2020 05760 14/08/2020 BISTRI-VET SRL AciBis 397

569 M 2020 05761 14/08/2020 BISTRI-VET SRL Dermanyguard 397
14/08/2020 CHALLENGE COM SRL CELON Challenge Electric

570 M 2020 05762
571 M 2020 05763 14/08/2020 JAJA FOOD FACTORY SRL COWBOYS 398

572 M 2020 05767

17/08/2020 NORTH STAR SUPPORT
573 M 2020 05769

17/08/2020 AQUA ECONOMIC
574 M 2020 05772

17/08/2020 MARIANA-DIANA CREŢU BodyRevolution@ Powered
575 M 2020 05773

17/08/2020 HÉJJA CARMEN LUMINIŢA
576 M 2020 05774
577 M 2020 05775 17/08/2020 ALEXANDRU BRATU ABT design 403

578 M 2020 05776 17/08/2020 SC ALMIRA TRADE SRL JUNO 403

579 M 2020 05777 17/08/2020 SC THALIA SUD SRL PIZZA ROCO acasă la tine! 404

580 M 2020 05780 17/08/2020 VALDORES SRL JAP 404

581 M 2020 05782 17/08/2020 FOOD FESTIVAL SRL 20 delivery 406
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583 M 2020 05783 17/08/2020 FOOD FESTIVAL SRL Twenty Pizza Since 2002 408

584 M 2020 05784
18/08/2020 ORKLA FOODS ROMANIA

SA
SELECTA 410

585 M 2020 05785
18/08/2020 ORKLA FOODS ROMANIA

SA
PATICREM 411

586 M 2020 05786 18/08/2020 POPASUL TREBES SRL N NITRAMONIA BACĂU 411
587 M 2020 05786 18/08/2020 POPASUL TREBES SRL N NITRAMONIA BACĂU 412
588 M 2020 05787 18/08/2020 MARCEL IONITA-RADU Avanti Beach Hotel 412
589 M 2020 05789 18/08/2020 ALEXANDRU TUDORACHE Shoopy 412
590 M 2020 05789 18/08/2020 ALEXANDRU TUDORACHE Shoopy 413

591 M 2020 05792
18/08/2020 NOBLESSE GROUP

INTERNATIONAL SRL
Noblesse ADDS VALUE FOR
THE GOOD LIFE

413

592 M 2020 05795 18/08/2020 BAYRAM ALP ALPETTO 416
593 M 2020 05795 18/08/2020 BAYRAM ALP ALPETTO 417
594 M 2020 05796 18/08/2020 BAYRAM ALP DOGATTI COMFORT 417

595 M 2020 05797
18/08/2020 SC ELECTROCONS GROUP

PROIECT INTL SRL
ECGP INT'L 417

596 M 2020 05798

18/08/2020 PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA - MATEI
FLOREA DANIEL

FERMA LUI MATEI Din 2020 418

597 M 2020 05799 18/08/2020 SC ATELIER SORELI SRL MIYU 418
598 M 2020 05800 18/08/2020 ANA FLORENTINA ROXANA WINE HUB 418
599 M 2020 05802 18/08/2020 DORIN MARIUS EPURE ROMÂNIA INFINITĂ 419

600 M 2020 05803

18/08/2020 MADALINA DIACONU
GABRIEL IONUT DIACONU
GINA SPULBER

IC 420

601 M 2020 05805 18/08/2020 DORU CONSTANTIN FERMAC 420

602 M 2020 05806
18/08/2020 ALEXANDRU ILIE CRISTIAN

ŞTEFĂNESCU
CAFETĂRIA SPECIALTY
SHOP

421

603 M 2020 05807 18/08/2020 S.C. WHITE UNICORN S.R.L. EDUBOX 421
604 M 2020 05808 18/08/2020 MEGA LIFE CARE SRL Mega Life Care 422

605 M 2020 05809
18/08/2020 CONSTANTIN CLAUDIU

CRETU
HAPPY CLEAN 424

606 M 2020 05810 18/08/2020 ARAMIC FOREST S.R.L. Fiesta Aramic 424
607 M 2020 05811 20/08/2020 ALINT JUNIOR SRL Cozonaci Alintaţi 425
608 M 2020 05812 18/08/2020 ACTIV PROPERTIES SRL Activ Properties 427
609 M 2020 05813 20/08/2020 ALINT JUNIOR SRL Alinturi 427

610 M 2020 05814
18/08/2020 ANCUȚA-FLORICA COSMA COACHING PENTRU

JURIȘTI
429

611 M 2020 05816 18/08/2020 POPASUL TREBES SRL M 429
612 M 2020 05816 18/08/2020 POPASUL TREBES SRL M 430

613 M 2020 05817
18/08/2020 ULUGBEKKHON

MAKSUMOV
INKAS 430

614 M 2020 05820 18/08/2020 DAN GASHRI Enjoy your life! 431
615 M 2020 05822 19/08/2020 SUPERSTAR FOOD SRL SUPER K 431
616 M 2020 05823 19/08/2020 SC VALVIS HOLDING SA æ æthera 432
617 M 2020 05824 19/08/2020 ASOCIATIA IE DE MARAMU Ie de Maramu' 432
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CAM SRL
simply joy 433

decontaminare
433

S.R.L
STANCOSIMAGNE3 RenoFix 434

IONESCU
OCASSIA exclusive
accessories

436

DISTRIBUTIE SRL
DCD aRoma fabricii de carne 437

CONCEPT
Top Pharma 437

DOBRONĂUŢEANU
SPRITZER 438

IDEAS SRL
Farm Forum 439

SRL
VERA SPOSA 444

19/08/2020 ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN

RITUL SCOȚIAN ANTIC și
ACCEPTAT

445

SRL
opink 445

NECSOI
Alphabet Kindergarten 446

20/08/2020 S.C. HEALTH & BEAUTY
CENTER S.R.L.

ACADEMIA
NETWORKERILOR DE
SUCCES

447

Horezu
450

450

615 M 2020 05825 19/08/2020 DANIELA-ELENA OLARU demiur DANIELA OLARU 432

616 M 2020 05826 19/08/2020 SC VALVIS HOLDING SA æthera 433

617 M 2020 05827 19/08/2020 DANIELA-ELENA OLARU demiur 433
19/08/2020 FUNNY AND JOY FUTURE

618 M 2020 05828
19/08/2020 CLEAN MEDICAL SRL Clean Medical dezinfectare

619 M 2020 05829
19/08/2020 S.C MEDSPHARM PROD

620 M 2020 05830
621 M 2020 05832 19/08/2020 BOGDAN VASILE LUNGU STEPS SPORT 435

622 M 2020 05833 19/08/2020 SILVIA BALAN-VITELARU O' La La 435

623 M 2020 05834 19/08/2020 NOVOLINE PHARM SRL BebelOn 435

624 M 2020 05835 19/08/2020 ANDREI BROSCARU icpt ia ceva pe tine! 436
19/08/2020 CRISTINA-DANIELA

625 M 2020 05836
19/08/2020 SC DOLY-COM

626 M 2020 05837
627 M 2020 05838 19/08/2020 IOANA DIANA RAMBELA RAMBELA 437

19/08/2020 QUALITY PHARMA
628 M 2020 05839
629 M 2020 05840 19/08/2020 ADER SRL KUOKA 438

19/08/2020 MARIA CARLA
630 M 2020 05841

19/08/2020 RAINBOW COLORFUL
631 M 2020 05843
632 M 2020 05844 19/08/2020 CAROLI FLORIN LION ZION 440

633 M 2020 05845 20/08/2020 BETFOLD TECH SRL PV Presque-Vu 440

634 M 2020 05846 20/08/2020 PROMPT STAR TINDIF PRO CARPET 444
19/08/2020 VERA SPOSA COUTURE

635 M 2020 05847
636 M 2020 05849

20/08/2020 SC THEOJOY PRODUCTION
637 M 2020 05851

20/08/2020 CORNELIA-IONELA SLIM-
638 M 2020 05852
639 M 2020 05853 20/08/2020 HIDDENHOST S.R.L. mobzone.ro 446

640 M 2020 05854

641 M 2020 05856 20/08/2020 ELEFANT ONLINE SA GIGASALE 447

642 M 2020 05857 20/08/2020 STELUTA GUTIU Armonii cromatice 448

643 M 2020 05858 20/08/2020 IRINA-ALEXANDRA PANAIT Urban Vanilla 449

644 M 2020 05861 20/08/2020 MAT ART TRADIȚIE SRL Veşnic Ie 450
20/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV LaProvincia Cocosel de

645 M 2020 05864
646 M 2020 05866 20/08/2020 STAR POP 2020 SRL POPS
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S.R.L.
CHOCO Republic In sweets
we trust

451

DISTRIBUTIE SRL
aROMA 453

DISTRIBUTIE SRL
aROMA 454

and Improves Your Health
455

SRL
CERAMIK.ro ceramics and
more

456

CONSTANTIN
AL FARES 460

AUTO SRL
DEZMO 461

PLESEA
GCLUB 463

SIMIUC
OTOTO 465

CONSULTING S.R.L.
damboviteanul.com ziarul tău
pe net

466

21/08/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
MINIGOLF

467

S.R.L.
Case Călduroase 467

SA
TOYO FINANCE 468

20/08/2020 NOTORION BUSINESS
647 M 2020 05868
648 M 2020 05869 20/08/2020 IC CONSULTING SRL DELISH FESTIVAL 452

649 M 2020 05871 20/08/2020 CATALIN-DAN CHIVU Feel The Markets 452

650 M 2020 05873 20/08/2020 SC SENTEXIM SRL ACTION ONE 453
20/08/2020 SC DOLY-COM

651 M 2020 05875
20/08/2020 SC DOLY-COM

652 M 2020 05877
653 M 2020 05878 20/08/2020 ADRIAN IONUŢ POPA Braseria 81 454

20/08/2020 MIRCEA MANOLESCU REGENESYS Saves Your Life
654 M 2020 05879
655 M 2020 05882 20/08/2020 RĂZVAN ANDREI DUMITRA #PaRdon 455

20/08/2020 CENTRO DEVELOPMENT
656 M 2020 05883
657 M 2020 05885 20/08/2020 ZUMZEE STICKS S.R.L. HONEY STICKS 458
658 M 2020 05886 20/08/2020 ANDREI POPA ARRIVAL FESTIVAL 459

659 M 2020 05887 20/08/2020 SC TRUBADUR SRL Trubadur Drinks 459
21/08/2020 MARIAN-DANIEL

660 M 2020 05888
21/08/2020 PRISCOM DEZMEMBRARI

661 M 2020 05889
662 M 2020 05890 21/08/2020 SC TC DEALS SRL HK1 461

663 M 2020 05891 21/08/2020 S.C. URGENT CARGUS SRL CARGUS 463
21/08/2020 AUGUSTIN NICOLAE

664 M 2020 05892
665 M 2020 05894 21/08/2020 HYPER BNDF SRL HYPERTOX 463

666 M 2020 05895 21/08/2020 DOI FLĂCĂI S.R.L. DOI FLĂCĂI BERATĂ 464

667 M 2020 05896 21/08/2020 GREENHORSE01 SRL VELOCE e GUSTO 464
21/08/2020 CERASELA-MIHAELA

668 M 2020 05897
669 M 2020 05898 21/08/2020 ROTON SRL NOSTALGIA 466

21/08/2020 S.C. DB PRO MEDIA
670 M 2020 05899
671 M 2020 05903

21/08/2020 S.C. CASE CĂLDUROASE
672 M 2020 05904
673 M 2020 05907 21/08/2020 TOYO AVIATION SRL TOYO AVIATION 467

21/08/2020 TOYO FINANCE GROUP IFN
674 M 2020 05908
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21/08/2020 ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
PENTRU GESTIONAREA
INTEGRATĂ A DEŞEURILOR
ILFOV

ADIGIDI 468

SA
TML TOYO MOTOR
LEASING

468

CAMPIONATUL NAŢIONAL
DE MINIGOLF

469

S.R.L.
Izolaţii Naturale 469

SRL
Lacrima de pământ 470

(ROMANIA) SA
MULTIBAT ExtraADEZIV 470

INTERNATIONAL S.R.L.
DZ CONSULTING 471

(ROMANIA) S.A.
MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraZid

471

(ROMANIA) S.A.
MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraTenc

473

(ROMANIA) SA
MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraFin

473

(ROMANIA) SA
MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraFix

473

(ROMANIA) SA
MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraTherm

474

SERVICE SRL
Alagro 474

SRL
Senia MUSIC 475

GRILL
478

IANCU-LAUREAN COSTIN
GOLDEN FIN STUDIOS 479

675 M 2020 05909

21/08/2020 TOYO MOTOR LEASING IFN
676 M 2020 05910
677 M 2020 05911 21/08/2020 TOYO MOTOR CENTER SRL TOYO MOTOR CENTER 469

678 M 2020 05912 21/08/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

21/08/2020 S.C. CASE CĂLDUROASE
679 M 2020 05913

21/08/2020 SC AFI QUATTRO TOTAL
680 M 2020 05914

21/08/2020 SC CRH CIMENT
681 M 2020 05915

21/08/2020 S.C. D.Z. CONSULTING
682 M 2020 05916

21/08/2020 S.C. CRH CIMENT
683 M 2020 05917
684 M 2020 05918 21/08/2020 LAROPHARM SRL LAROPHARM MEDICARE 471

21/08/2020 S.C. CRH CIMENT
685 M 2020 05919

21/08/2020 SC CRH CIMENT
686 M 2020 05920

21/08/2020 SC CRH CIMENT
687 M 2020 05921

21/08/2020 SC CRH CIMENT
688 M 2020 05922

21/08/2020 SC GENERAL AGRO COM
689 M 2020 05923

21/08/2020 SC SENIA COMPANY 999
690 M 2020 05925
691 M 2020 05926 21/08/2020 MARIAN PETCU Liligrip 475

692 M 2020 05927 21/08/2020 SEARCH CHEMICALS SRL H LUX 476

693 M 2020 05928 21/08/2020 ALINA-CRISTIANA IERUGAN COPILĂRIA PE ASFALT 477
21/08/2020 GHEORGHE ZLOTEA Chef & Grill AM CHEF DE

694 M 2020 05929
21/08/2020 RADU-VLAD STAN

695 M 2020 05930
696 M 2020 05931 21/08/2020 S.C. VEGA COMPANY S.R.L. VEGA HOTELS 480

697    M 2020 05932 21/08/2020 CRISFARM S.R.L. CRISFARM 480

698    M 2020 05934 22/08/2020 BEAUTY SALON ELENA SRL Ergoline Bulevard 480

699    M 2020 05935 23/08/2020 LAURA PAȘCALĂU Sunt mămică, ce să fac? 481
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

ARTIZANALE
481

ELENA
AURA'S DREAM 481

ȘERBĂNESCU
CAFESCU 484

24/08/2020 ELCOR PAPER SRL ELCOR PAPER materiale
pentru industria publicitară-
papetărie-birotică

485

CORNEL-ADRIAN MOISA
noelino 485

TOPOR
ZILI 486

TRANSILVANIA SA
invest club 487

S.R.L.
ALDAR AUTHENTIC
ORIENTAL SPECIALTIES

488

ANGHELACHE
PRINTESA DE AUR 488

SRL
ADK PROTECT & SECURITY 489

STOICA
Lumina Cuvântului 489

MAKCIM
REBORN 491

28/08/2020 SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CHERRY DELUXE
Mario Angelli CHERRY
Perfect taste of sweet cherries

498

31/08/2020 CLUBUL SPORTIV
ACADEMIA DE FOTBAL
GHEORGHE HAGI

ACADEMIA DE FOTBAL
”HAGI” 2009 CAMPIONII
CREEAZĂ CAMPIONI

499

CONSTANTA S.A.
VIITORUL F.C. V 2009
CONSTANȚA

500

Banca Transilvania
501

SRL
EXPERT SAS TEAM 501

24/08/2020 TOBIAS BURCUS Pâinăria PRODUSE
700 M 2020 05936

24/08/2020 AMOLDOVENCEI AURA-
701 M 2020 05937
702 M 2020 05939 24/08/2020 IOANA-SIMONA ANDREI ALMA print 484

24/08/2020 VLAD-GEORGE
703 M 2020 05941
704 M 2020 05942

24/08/2020 LUCIAN-IOAN MAFTEI
705 M 2020 05943
706 M 2020 05945 24/08/2020 BEVO ASSET HOLDING SA cream TAILORS 486

24/08/2020 ALEXANDRU-BOGDAN
707 M 2020 05946
708   M 2020 05947 24/08/2020 CRISTIAN MINCA APUS DE SOARE 487

24/08/2020 INVEST CLUB
709 M 2020 05948
710 M 2020 05954 24/08/2020 NASIRCO ESRA SRL Maher 487

25/08/2020 AL DAR PREMIUM GROUP
711 M 2020 05956
712 M 2020 05957 25/08/2020 CORINA ȘERBAN CAFÉLIER 488

25/08/2020 LOREDANA ELENA
713 M 2020 05961

25/08/2020 ADK PROTECT & SECURITY
714 M 2020 05963

25/08/2020 CORNELIUS FLORIN
715 M 2020 05964

25/08/2020 FERNANDEZ SAMODAIEV
716 M 2020 05965
717   M 2020 05994 25/08/2020 LIVIA-LUCRETIA COLOJI GRUNI 494

718 M 2020 05996 25/08/2020 DOMENIUL BOGDAN SA ENSO CELEST 496

719 M 2020 06064 27/08/2020 THEREZIA PRODCOM SRL therezia 496

720 M 2020 06087
721 M 2020 06107 29/08/2020 OLADENT DIGITAL SRL OLADENT 499

722 M 2020 06116
31/08/2020 FOTBAL CLUB VIITORUL

723 M 2020 06117
724 M 2020 06119 31/08/2020 NORDTEC ROMANIA SRL nordtec 500

31/08/2020 BT Pensii SAFPF S.A. BT Pensii Grupul Financiar
725 M 2020 06121

02/09/2020 EXPERT SAS SECURITY
726 M 2020 06202
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

07/09/2020 Inspecţia de Stat pentru
Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR

ISCIR ROMANIA FONDAT
1910

502

S.R.L.
SHERMAN SECURITY 502

SECURITY S.R.L.
TATA SMART SECURIY 503

GUARD S.R.L.
DSG DACO SECURITY
GUARD

504

GUARD SRL
FORTUNA FIRE & GUARD 505

SRL
FREIA FIRE & SECURITY 505

SRL
ADS FIRE POMPIERI 505

SRL
FORCE ADS SECURITY 506

S.R.L
506

S.R.L.
PAMBU PRO 507

727 M 2020 06308

11/09/2020 S.C. SHERMAN SECURITY
728   M 2020 06431

11/09/2020 S.C. TATA SMART
729   M 2020 06432
730 M 2020 06649 21/09/2020 BLUE FOX SECURITY SRL BLUE FOX SECURITY BFS 503

731 M 2020 06677 22/09/2020 DACUS PROTECT S.R.L. DACUS PROTECT 504
24/09/2020 S.C. DACO SECURITY

732 M 2020 06752
733 M 2020 07607 22/10/2020 THOR GUARD HBS SRL THOR GUARD HBS 504

23/10/2020 SC FORTUNA FIRE &
734 M 2020 07639

23/10/2020 SC FREIA FIRE & SECURITY
735 M 2020 07640

26/10/2020 SC ADS FIRE SOLUTIONS
736 M 2020 07680

26/10/2020 SC ADS FORCE SECURITY
737   M 2020 07681

04/11/2020 SERVICE SECURITY KFC
738   M 2020 07961
739   M 2020 08073 17/11/2020 TARTARUS SECURITY SRL TARTARUS SECURITY 506

740 M 2020 08150 11/11/2020 SC NYLVYAN SRL NYLVYAN 507
18/11/2020 S.C. PAMBU PRO SECURITY

741 M 2020 08351



Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

Cei  interesaţi  pot contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din OSIM în 30 de zile de  la publicare.

2. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32  DIN LEGEA84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT
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FERDINAND I, NR. 17, AP. 17,
JUD SATU MARE, CAREI, 445100,
SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

VOA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi energizante.

───────

(210) M 2011 01160 (111)171245
(151) 14/02/2011
(732) SC D&D CONSULTANTS GRUP

(540)

testcentral

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 26.04.09;
27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2011 01164 (111)171651
(151) 14/02/2011
(732) SC MPI STRATEGICS SRL, PIAŢA

DOROBANŢI NR. 4 (MUZEUL
ZAMBACCIAN NR. 34) SC. C,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MPI STRATEGICS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Resurse umane, recrutare şi plasare de
personal, servicii de recrutare şi plasare de
personal temporar, recrutare şi plasare de
personal permanent, consultanţă în domeniul
recrutării şi plasării de personal, consultanţă în
domeniul resurselor umane, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Servicii de instruire pentru personal, cursuri
de evaluare a calificării personalului.

───────

(210) M 2010 03136 (111)171662
(151) 29/04/2010
(732) LUDOVIC BATA, STR. REGELE

SRL, ALEEA ILIOARA NR. 1M, 
BL.PM 29, SC. B, PARTER, 
AP. 37,  SECTOR 3, BUCUREŞTI, 
032131,  ROMANIA
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(210) M 2011 01429 (111)171410
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Hesperis

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 24.07.01;
29.01.04

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

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01430 (111)171413
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

ELPIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01431 (111)171411
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

Uniunea Elenă din
România Ansamblul
artistic ELEFTHERIA

Comunitatea Elenă Calafat

(531) Clasificare Viena: 05.13.04; 24.07.01;
26.01.18; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────
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(210) M 2011 01432 (111)171412
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

Uniunea Elenă din
România Ansamblul

artistic IRINI Comunitatea
elenă din Craiova

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 29.01.04;
05.13.04; 03.07.11; 03.07.16

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

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01433 (111)171426
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

Ansamblul de dansuri greceşti
OLYMPOS Galaţi - România

(531) Clasificare Viena: 05.13.04; 26.01.18;
29.01.03

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

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01434 (111)171421
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

ORPHEAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
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concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01435 (111)171420
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

DEMETRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01436 (111)171419
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

FILIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01437 (111)171417
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

ANSAMBLUL DE
DANSURI ORFEAS

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 26.01.05;
26.01.18; 29.01.12

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

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────
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(210) M 2011 01438 (111)171414
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

NIKI

(531) Clasificare Viena: 02.07.04; 02.07.16;
05.13.04; 09.01.10; 26.01.14

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01439 (111)171425
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

ARETI FORMAŢIE de
DANSURI ROMAN ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 05.01.01;
05.03.17; 09.07.25; 26.01.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:bleu, verde deschis,
galben, roşu

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────
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(210) M 2011 01440 (111)171416
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

Ansamblu de Dansuri Artemis

(531) Clasificare Viena: 02.01.22; 03.04.07;
24.07.01; 26.01.18; 29.01.04

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

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────

(210) M 2011 01441 (111)171409
(151) 21/02/2011
(732) UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA,

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
ROMANIA

(540)

Prietenii lui Zorba
Turnu Severin

(531) Clasificare Viena: 02.07.16; 05.03.17;
09.01.10; 29.01.12

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

clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri,
concursuri, evenimente private, dansuri sportive
şi populare, cântece, teatru.

───────
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(210) M 2011 02292 (111)171488
(151) 22/03/2011
(732) SC CITY COMPASS SRL, STR.

ANASTASIE PANU NR. 15, BL. D2,
SC. 1, ET. 3, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

(540)

City COMPASS Feel at Home!

(531) Clasificare Viena: 27.05.15; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate şi comerţ cu ghiduri pentru expati,
servicii de relocare pentru expati.
39. Transport de persoane şi organizare de
călătorii.
41. Furnizare de informaţii în legătură cu servicii
de educaţie, instruire, divertisment şi activităţi
sportive şi culturale, traininguri, publicarea de
cărţi, redactarea de texte.

───────

(210) M 2011 02911 (111)171661
(151) 12/04/2011
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR. 140,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012367,
ROMANIA

(540)

CRIS-TIM Family Şunca

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.11;
05.03.15

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), caractere
tipografice, clişee.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 030602
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(210) M 2011 04982 (111)171383
(151) 07/07/2011
(732) K9 SPORT & TRAINING

(540)

Ringstar

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.02;
02.01.01; 03.01.16

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2012 00021 (111)171604
(151) 05/01/2012
(732) SC PROFITALL CONSULTING

SRL, STR. ROTUNDĂ NR. 2,
BL. Y1C, AP. 83, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032701, ROMANIA

(540)

MAREA LOJA HISTRIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de activităţi de
binefacere, de educare şi formare permanentă a
persoanelor.

───────

(210) M 2012 00022 (111)171605
(151) 05/01/2012
(732) SC PROFITALL CONSULTING

SRL, STR. ROTUNDĂ NR. 2,
BL. Y1C, AP. 83, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032701, ROMANIA

(540)

GRAND LODGE HISTRIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de activităţi de
binefacere, de educare şi formare permanentă a
persoanelor.

───────

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, 
SECTOR  3, BUCUREŞTI, 030602

COMPANY SRL, ALEEA ST. O.
IOSIF NR. 4, BL. M 54, SC. 1, 
ET. 7, AP. 81, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, 
SECTOR  3, BUCUREŞTI, 030602
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(210) M 2012 00023 (111)171603
(151) 05/01/2012
(732) SC PROFITALL CONSULTING

SRL, STR. ROTUNDĂ NR. 2,
BL. Y1C, AP. 83, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032701, ROMANIA

(540)

MAREA LOJA HISTRIA
GRAND LODGE ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 07.05.08;
17.05.07; 20.01.01; 01.05.01; 26.01.16;
26.01.04; 27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de activităţi de
binefacere, de educare şi formare permanentă a
persoanelor.

───────

(210) M 2012 00993 (111)171517
(151) 15/02/2012
(732) SC RAMS BUSINESS PARK SRL,

ŞOS. DUDEŞTI PANTELIMON
NR. 42, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NatuRAMS

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.07;
27.05.09; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi de fructe şi sucuri de fructe,
siropuri concentrate şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
constituire baze de date.
39. Transport, ambalare şi depozitare de
marfuri, organizare de călătorii.

───────

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602
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(210) M 2012 01052 (111)171623
(151) 17/02/2012
(732) REVISTA 22, CALEA VICTORIEI

NR. 120, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

22 REVISTA GRUPULUI
PENTRU DIALOG SOCIAL

(531) Clasificare Viena: 27.07.17; 27.07.03;
27.07.02

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2012 04190 (111)171516
(151) 26/06/2012
(732) IONUT MORARU, STR.

PETRICANI NR. 1R, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023841, ROMANIA

(540)

BEEALGIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2013 03544 (111)171358
(151) 22/05/2013
(732) GOOD PEOPLE SA, STR.

(540)

100% fructe smotocite

(531) Clasificare Viena: 27.05.15; 27.07.11;
29.01.01

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
preparate din cereale, pâine, patiserie şi

(740) INVEL-AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ION GHICA 
NR.  3, AP. 20, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  030044

(740) SC ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

DIMITRIE POMPEIU NR. 
9-9A,IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR.5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, muştar, oţet, sosuri, gheaţă.

───────

(210) M 2015 04997 (111)171359
(151) 28/07/2015
(732) SC GOOD PEOPLE SA, STR.

(740) SC ROMINVENT SA , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

(540)

frulicious

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.01.16;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de

fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2015 05189 (111)171270
(151) 05/08/2015
(732) TANASA ANDREEA ELENA,

BD. GAVRIL TUDORAS NR. 17,
BL. B4, SC. A, AP. 16, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Gentlemen's BARBER SHOP
GROOMING AND LOUNGE

(531) Clasificare Viena: 09.07.01; 09.07.25;
10.05.05; 10.05.09; 10.05.11; 26.01.20;
26.01.22

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale: servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A, 
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2015 07345 (111)171205
(151) 05/11/2015
(732) SC MALINA LUX SRL, STR.

MIEILOR NR. 4, JUD. OLT,
CARACAL, 235200, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, AP. 91,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

Malina BACON TOAST
PENTRU SANDWICH-URI

HRĂNITOARE ŞI SĂNĂTATE

(531) Clasificare Viena: 25.01.18; 26.04.03;
26.04.18; 26.04.19

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

29. Produse din carne, păsări şi vânat.
35. Comercializarea (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor din carne, păsări şi vânat,
prezentarea pentru vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă,
activităţi de import-export, lanţuri de magazine,
publicitate, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi online într-o
reţea computerizată, servicii de promovare şi

de informare, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
39. Transportul, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2015 07346 (111)171206
(151) 05/11/2015
(732) SC MALINA LUX SRL, STR.

MIEILOR NR. 4, JUD. OLT,
CARACAL, 235200, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, AP. 91,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

Malina BACON SANDWICH
PENTRU SANDWICH-URI

HRĂNITOARE ŞI SĂNĂTOASE

(531) Clasificare Viena: 25.01.18; 26.04.03;
26.04.18; 26.04.19

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

29. Produse din carne, păsări şi vânat.
35. Comercializarea (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor din carne, păsări şi vânat,
prezentarea pentru vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
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cu aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă,
activităţi de import-export, lanţuri de magazine,
publicitate, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi online într-o
reţea computerizată, servicii de promovare şi
de informare, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
39. Transportul, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2015 07841 (111)171584
(151) 25/11/2015
(732) SC WIND SPEED SRL, STR.

ŞTRANDULUI NR. 14, BL. P14,
AP. 28, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

FAMILIA Bauer
REŢETE DE ZESTRE

(531) Clasificare Viena: 05.13.01; 25.01.10;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.09; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
150C), roşu (Pantone 1807C), verde
(Pantone 5615C), albastru (Pantone
2727C)

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat.
───────

(210) M 2016 00261 (111)171382
(151) 19/01/2016
(732) WILDE CORP BELIZE LTD,

WITHFIELD TOWER, THIRD
FLOOR. 4792 CONEY DRIVE,
BELIZE CITY, BELIZE

(540)

VICTOR HUGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

9. Sticle (lentile) optice, ochelari de vedere,
ochelari de soare, rame de ochelari, tocuri
de ochelari, tocuri pentru ochelari fără braţe,
ochelari fără braţe.

───────

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL.104, SC.2, AP.31, 
SECTOR  3, BUCURESTI, 030602
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(210) M 2016 02133 (111)171577
(151) 25/03/2016
(732) FUNDAŢIA CENTRUL

PENTRU DEZVOLTAREA
INTREPRINDERILOR MICI SI
MIJLOCII MARAMUREŞ, B-DUL
TRAIAN NR. 9, AP. 16, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430211, ROMANIA

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

(540)

CDIMM MARAMURES DE
LA IDEE LA AFACERE

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 01.15.23;
05.01.20; 05.05.21; 21.01.17; 27.05.02;
27.05.07; 27.05.08; 27.05.11

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

16. Tipărituri, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor).
35. Servicii de consultanţă şi asistenţă în
exploatarea sau conducerea afacerilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 03690 (111)171493
(151) 24/05/2016
(732) NEMIRSCHI ANDREI, STR.

PESCARILOR NR. 63I, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900581, ROMANIA

(540)

SUPER 33 STUDIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Fotografie.

───────

(210) M 2016 08001 (111)171357
(151) 23/11/2016
(732) SC GOOD PEOPLE SA, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

(540)

COOPERATIVA FRUFRU.
FĂRĂ BAZACONII

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.03;
27.05.02; 27.05.01; 26.04.18; 26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

TIMISOARA NR. 26Z, ANCHOR
PLAZA, ETAJ 5, CORP B, BIROU
5B01, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

caroli Salam de Iarnă
Cu aplicarea prevederilor art.23 alin.1 din

Legea 84/1998, republicată, pentru denumirea
"SALAM DE IARNĂ" din conţinutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 08.05.04; 25.01.19;
25.07.02; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu închis, roşu
deschis, verde închis, alb, galben

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

29. Carne, extracte din carne, preparate din
carne şi mezeluri, inclusiv dar fără a se limita
la: salamuri, şuncă, muşchi afumat, ruladă,
pastramă, şunculiţa, costiţă afumată, mortadella,
parizer, specialităţi din carne de vită, porc sau
pasare, în stare refrigerată, congelată, proaspătă
sau afumată, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, concentrate şi
baze de mâncăruri din carne de vită, porc sau

(210) M 2017 03383 (111)171477
(151) 19/05/2017
(732) SC CAROLI BRANDS SRL, BD.

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET. 4, AP.117, SECTOR. 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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pasăre, măncăruri preparate şi aperitive pe bază
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, înlocuitori de carne pe bază
de legume, burgeri din legume.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
comercializare şi marketing pentru urmatoarele
produse (exceptând transportul lor): carne,
extracte din carne, preparate din carne şi
mezeluri, inclusiv dar fără a se limita la: salamuri,
şuncă, muşchi afumat, ruladă, pastramă,
sunculiţă, costiţă afumată, mortadella, parizer,
specialităţi din carne de vită, porc sau pasare,
în stare refrigerată, congelată, proaspată sau
afumată, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, concentrate şi
baze de mâncăruri din carne de vită, porc sau
pasare, mâncăruri preparate şi aperitive pe bază
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, înlocuitori de carne pe bază
de legume, burgeri din legume, comercializarea
produselor anterior menţionate sub formă de
magazine en-gros sau en-detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2017 03421 (111)171468
(151) 22/05/2017
(732) HORTICOLA AGRO SOLUTIONS

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 79B,
SAT COCANI, JUD. DÂMBOVIŢA,
CREVEDIA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Eco Humus Strong esenta
recoltelor bogate by

Horticola Agro Solutions

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
05.07.02; 05.07.13; 05.07.20; 05.07.22;
27.05.08

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde, roşu, maro, portocaliu, galben

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

1. produse chimice utilizate pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură, fertilizatori.

───────
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STR. CRISTIAN POPISTEANU
NR.2-4, ETAJ 3, BIROUL NR.7,
SECTOR 1, COD 010024,
BUCURESTI, BUCURESTI,
010024, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20, SC.4,
ET.2, AP.53, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

A Treia Republică
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii, transmisie radio, transmisii
de televiziune, difuzare de programe şi
emisiuni de radio, difuzare de programe şi
emisiuni de televiziune, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru servicii de teleshopping,
servicii ale agenţiilor de presă (transmitere de
ştiri).
41. Producție de programe de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct, producţie
de programe televizate de ştiri, servicii de
divertisment televizat, prezentare de reportaje,
seriale şi filme de televiziune, montaj de
programe de televiziune, producţie de programe
și emisiuni de radio, servicii de reporteri de
televiziune, producţie de filme cinematografice,
producţie de divertisment sub formă de seriale
de televiziune, prezentare de programe de
televiziune, creare de formate pentru programe
de televiziune.

───────

(210) M 2017 06257 (111)171652
(151) 28/09/2017
(732) MACRO-MAGAZIN.IT SRL, STR.

(540)

MMG MACROMAG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 27.05.19

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07473 (111)171476
(151) 20/11/2017
(732) CRISTIAN LUCIAN DAMASCHIN,

STR. NICOLAE FILIMON NR. 30,
BL. 17, SC. 1, ET. 4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Cristi Mega
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2017 06084 (111)171231
(151) 21/09/2017
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.,

LEMNIŞORULUI NR. 6, BL. G41,
SC. 1, ETAJ 3, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 01684 (111)171323
(151) 22/03/2018
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

ȘOSEAUA TAMAȘI, NR.20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

G GENIUS NUTRITION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21

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

5. Suplimente dietetice destinate pentru a
completa o dietă normală sau a avea beneficii
asupra sănătăţii, alimente si bauturi dietetice,
adapatate pentru uz medical sau veterinar.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 03312 (111)171543
(151) 18/05/2018
(732) SC CĂTĂLIN MOROȘANU

PROMOTION SRL, ȘOS.
CIOFLICENI NR. 23D, COMUNA
SNAGOV, JUD. ILFOV, SAT
CIOFLICENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DYNAMITE FIGHTING SHOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03686 (111)171264
(151) 05/06/2018
(732) DIANA MARIAN, STR. CAUZASI

NR. 38, ET. 1, AP. 6, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KIT UNGHII
Cu aplicarea prevederilor art.23 din

Legea nr.84/1998, republicată, pentru
sintagma:"KIT UNGHII", din conţinutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03735 (111)171376
(151) 06/06/2018
(732) S.C. HU-RO S.R.L., COMUNA

SÂNSIMION NR. 79, JUDEȚUL
HARGHITA, SAT SÂNSIMION ,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

FERMAG

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.15;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.03

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05095 (111)171490
(151) 02/08/2018
(732) S.C. RESITA REDUCTOARE

(540)

R R R RESITA REDUCTOARE
& REGENERABILE SA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 27.05.11; 27.05.22

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

& REGENERABILE SA, STR.
FAGARASULUI NR. 30, 
JUDEŢCARAS SEVERIN, 
REŞIŢA,320224, CARAȘ 
SEVERIN,ROMANIA
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(210) M 2018 05115 (111)171538
(151) 03/08/2018
(732) SPECTROO SOFTWARE SRL,

STR.RECUNOŞTINŢEI, NR.2A,
AP.1, JUD.SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

spectroo

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 01.03.18; 01.15.09

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

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05348 (111)171600
(151) 17/08/2018
(732) SC SOLOONLINE SRL, SPLAIUL

(540)

Solo Air AROMA NATURE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 03.13.01; 03.13.24

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

clase:
3. Produse de parfumerie, uleiuri esenţiale.

───────

UNIRII NR. 9, BL. 3, ET. 7, AP. 42, 
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2018 05558 (111)171533
(151) 28/08/2018
(732) SC WEKU TRADING SRL, STR.

POETULUI NR.101 B, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

KURT GERMAN MARKET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 26.04.18; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06491 (111)171480
(151) 02/10/2018
(732) DEALUL CU AFINE S.R.L., ŞOS.

(540)

Dealul cu Afine

(531) Clasificare Viena: 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

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

NORDULUI NR. 96H, SC. 2, ET.1,
AP. 13, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2018 07124 (111)171519
(151) 25/10/2018
(732) VIITORPLUS - ASOCIAŢIA

PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, STR. RONDĂ NR. 24,
MANSARDA, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ecOprovocarea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(540)

Spring Line

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
3. Şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice.
5. Şerveţele şi lavete umede, serveţele igienice
impregnate cu loţiuni farmaceutice.
16. Şerveţele demachiante din hârtie.
35. Regruparea în avantajul terţilor a şervetelor
umede, lavetelor umede şi a dischetelor
demachiante (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2019 00570 (111)171212
(151) 06/02/2019
(732) SC EUROPACK MEDIA SRL,

B-DUL I.C. BRĂTIANU NR.45, 
JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET. 2, 
AP.  6, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021401,ROMANIA
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(210) M 2019 00603 (111)171540
(151) 01/02/2019
(732) S.C. FETAL CARE CENTER

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

(540)

FETAL CARE

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.13.25;
27.05.17

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00768 (111)171579
(151) 06/02/2019
(732) MANDARIN LIBERTY SRL, STR.

PUTUL LUI ZAMFIR NR. 37,
SPAȚIUL 1, ETAJ 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEMON CLIFF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 01525 (111)171466
(151) 01/03/2019
(732) ONE MODROGAN SRL,

STR.MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one MODROGAN

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.11; 27.05.17; 26.01.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

S.R.L., STR. OASPEŢILOR NR.9A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2019 01772 (111)171294
(151) 11/03/2019
(732) S.C. INDUSTRIAL COOLING

(540)

ICS INDUSTRIAL
COOLING SERVICE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01808 (111)171422
(151) 20/03/2019
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE. DEM TEODORESCU
NR. 16 BIS, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030916, ROMANIA

(540)

Seria Gândire critică CEDP

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 03.07.24;
01.01.03; 20.07.01; 20.07.02; 26.01.15;
26.01.18; 29.01.14

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, galben, negru, alb

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

SERVICE S.R.L., ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 296, BL. 7, SC. A, 
ET. 10, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2019 01810 (111)171423
(151) 20/03/2019
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE. DEM TEODORESCU
NR. 16 BIS, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030916, ROMANIA

(540)

ReadyNationRo

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.11;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02269 (111)171547
(151) 25/03/2019
(732) BALTIKA BREWERIES LLC, 6TH

VERKHNY PEREULOK 3, SANKT
PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

ZATECKY GUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).

───────

(210) M 2019 02351 (111)171172
(151) 27/03/2019
(732) ADRIAN-ALEXANDRU STANCU,

STR. GRAPEI NR. 44, SECTOR 5,
BUCURESTI, 052236, ROMANIA

(540)

E ENDA FREEDOM
OF NATURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.21; 05.13.01; 05.03.13

(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.

───────
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(210) M 2019 02752 (111)171368
(151) 09/04/2019
(732) S.C. SLIDE4KIDS S.R.L., CALEA

(540)

SLIDE 4 KIDS

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.18;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
PMS 321)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03347 (111)171630
(151) 04/05/2019
(732) SC KLINGEIS CONSULTING SRL,

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 39,
JUD. SIBIU, AVRIG, 555200, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Passion - Garden
Eden in Transsylvania

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

3. Parfumuri.

(210) M 2019 03543 (111)171379
(151) 13/05/2019
(732) Kraft Foods Schweiz Holding

Gmbh, CHOLLERSTRASSE 4,
ZUG, 6301, ELVEȚIA

(540)

MILKA THANK YOU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetărie nemedicinale,
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie cu zahăr, produse
de cofetărie congelate, îngheţată, deserturi
(produse de cofetărie), torturi/prăjituri şi biscuiţi.

───────

───────

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

GRIVIŢEI NR. 6-8, ET. 4, SECTOR 1,
 BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2019 03833 (111)171297
(151) 23/05/2019
(732) LAGUNA BALLROOM

REZIDENTIAL SRL, STR.
NEGRU VODA NR. 73, COMUNA
BRANESTI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
BRANESTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Sergentu' PREŢUIM
CALITATEA 2015 MĂCELĂRIE

SEMIPREPARATE
PREPARATE

PRODUSE AFUMATE
În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la
OSIM sub nr. 1027099/31.10.2019, solicitantul

a depus declaraţia pentru neinvocarea
unui drept exclusiv cu privire la denumirea

2015 MĂCELĂRIE SEMIPREPARATE
PREPARATE PRODUSE AFUMATE.

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 27.05.01;
26.11.01; 27.07.01

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

clase:
29. Carne, extracte din carne, preparate din
carne.

───────

(210) M 2019 03834 (111)171298
(151) 23/05/2019
(732) LAGUNA BALLROOM

REZIDENTIAL SRL, STR.
NEGRU VODA NR. 73, COMUNA
BRANESTI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
BRANESTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Sergentu' PREŢUIM
CALITATEA 2015 MĂCELĂRIE

SEMIPREPARATE
PREPARATE PRODUSE

AFUMATE MICI DE
BRANESTI MEAT

În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la
OSIM sub nr. 1027098/31.10.2019, solicitantul

a depus declaraţia pentru neinvocarea unui
drept exclusiv cu privire la denumirea 2015

MĂCELĂRIE SEMIPREPARATE PREPARATE
PRODUSE AFUMATE MICI DE BRANESTI MEAT.

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 26.11.01;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.12

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

29. Carne, extracte din carne, preparate din
carne.

───────

(210) M 2019 04221 (111)171200
(151) 07/06/2019
(732) SC REAL TECO SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 134-138,
CORP B, PARTER, CAMERA
4, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

REAL TECO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 04227 (111)171398
(151) 07/06/2019
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

de la BUNA ROMANIȚA

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.04;
07.01.09; 26.01.01; 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Tăiței, tăiței cu ou.

───────

(210) M 2019 04229 (111)171399
(151) 07/06/2019
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

CASA ȚURCANU

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 07.01.09;
07.11.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#B80000), alb

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

29. Mezeluri.
───────
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(210) M 2019 04230 (111)171464
(151) 07/06/2019
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Casa Maria

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, roșu închis
(HEX=#8C0000)

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

29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume.

───────

(210) M 2019 04272 (111)171352
(151) 10/06/2019
(732) LEMONS AND GIN SRL, STR.

(540)

LEMONS AND GIN
(591) Culori revendicate:galben

(HEX=#F4E396, HEX=#CBA95C,
HEX=#E7D68B), negru
(HEX=#000000)

(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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

CARABUSULUI NR. 28, 
CAMERA1, BL.145, SC.B, ET.1, 
AP. 49, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2019 04547 (111)171381
(151) 19/06/2019
(732) ETABLISSEMENTS THIRARD,

45, RUE JEAN JAURÉS, FRANȚA,
80390 FRESSENNEVILLE,
FRANȚA

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

(540)

FERNAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Lacăte, carabine din metal, suporți de lacăt
din metal, lanțuri metalice, șarniere din metal,
balamale din metal, lanțuri metalice pentru uși,
lanțuri metalice pentru ferestre, închizătoare
pentru uși din metal (neelectrice), opritoare
metalice pentru uși, dopuri metalice pentru uși,
bare de închidere din metal, apărătoare din metal
pentru pivoți, clanțe metalice, șuruburi metalice,
zăvoare metalice pentru ferestre, cilindri din
metal (feronerie), camă de închidere (cilindri
de închidere din metal), încuietori metalice,
altele decât electrice, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru uși, chei din metal, chei
de închidere pentru încuietori încastrate, casete
pentru chei de fixare din metal, casete cu chei
tubulare din metal, mânere metalice pentru uși,
seifuri (metalice sau nemetalice), cadre metalice,
cilindri de contact (încuietori metalice).
9. Încuietori electrice, încuietori electronice,
vizoare optice pentru uși, cilindri de contact
(încuietori electrice).
12. Dispozitive anti-furt pentru biciclete.

───────

(210) M 2019 04548 (111)171380
(151) 19/06/2019
(732) ETABLISSEMENTS THIRARD,

45, RUE JEAN JAURÉS, FRANȚA,
80390 FRESSENNEVILLE,
FRANȚA

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

(540)

FERNAND BALCANI 2.0
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Lacăte, carabine din metal, suporți de lacăt
din metal, lanțuri metalice, șrniere din metal,
balamale din metal, lanțuri metalice pentru uși,
lanțuri metalice pentru ferestre, închizătoare
pentru uși din metal (neelectrice), opritoare
metalice pentru usși, dopuri metalice pentru uși,
bare de închidere din metal, apărătoare din metal
pentru pivoți, clanțe metalice, șuruburi metalice,
zăvoare metalice pentru ferestre, cilindri din
metal (feronerie), camă de închidere (cilindri
de închidere din metal), încuietori metalice,
altele decât electrice, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru uși, chei din metal, chei
de închidere pentru încuietori încastrate, casete
pentru chei de fixare din metal, casete cu chei
tubulare din metal, mânere metalice pentru uși,
seifuri (metalice sau nemetalice), cadre metalice,
cilindri de contact (încuietori metalice).
9. Încuietori electrice, încuietori electronice,
vizoare optice pentru uși, cilindri de contact
(încuietori electrice).
12. Dispozitive anti-furt pentru biciclete.

───────
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(210) M 2019 04560 (111)171309
(151) 20/06/2019
(732) MAIDE CEREAL TRANS S.R.L.,

STR. OITUZ NR.14, JUDEȚUL
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.11 IUNIE,
NR.51, SC.A, ET.1, AP.4 SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040171, ROMANIA

(540)

Ferma cu Buline

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte și produse din lapte, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori din cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine și produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, zahăr și miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muștar, oțet, sos mirodenii, condimente, gheață.

───────

(210) M 2019 04673 (111)171486
(151) 25/06/2019
(732) MIHAIL UNGUREANU, COM.

IGHIU NR. 87, JUD. ALBA, SAT
IGHIEL, ALBA, ROMANIA

(540)

U3

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.21; 27.07.02; 27.07.17

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiintă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 04674 (111)171487
(151) 25/06/2019
(732) MIHAIL UNGUREANU, COM.

IGHIU NR. 87, JUD. ALBA, SAT
IGHIEL, ALBA, ROMANIA

(540)

Ucards
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2019 05495 (111)171635
(151) 26/07/2019
(732) S.C. AVTOBAN TRAILER S.R.L.,

STR. PICTOR THEODOR AMAN
NR. 21, JUDEŢ BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Rulote Comerciale

(531) Clasificare Viena: 15.07.01; 15.07.09;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri,
albastru

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06187 (111)171181
(151) 29/08/2019
(732) EURO UNELTE TRADING SRL,

ALEEA LUNCSOARA NR. 10, ET. 6,
AP. 62, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

EuroUnelte

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.01.16; 02.09.18;
14.07.01

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

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

───────

(210) M 2019 06188 (111)171183
(151) 29/08/2019
(732) EURO UNELTE TRADING SRL,

ALEEA LUNCSOARA NR. 10, ET. 6,
AP. 62, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

LIDERMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15; 02.01.15; 02.01.23;
26.11.05; 14.07.01; 14.07.07

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

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

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

───────

(210) M 2019 06713 (111)171171
(151) 19/09/2019
(732) ADRIAN-ALEXANDRU STANCU,

STR. GRAPEI NR. 44, SECTOR 5,
BUCURESTI, 052236, ROMANIA

(540)

JAMEIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 06714 (111)171499
(151) 19/09/2019
(732) CONSULTING PARTENER SRL,

STR. ALEXANDRU SLATINEANU
NR. 6, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ŞCOALA OFTALMOLOGICĂ
DE VARĂ

(531) Clasificare Viena: 16.03.13; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb (RGB
254,254,254), verde (Pantone 7459C)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06727 (111)171274
(151) 19/09/2019
(732) BORÇELIK ÇELIK SANAYII

TICARET ANONIM ŞIRKETI, ATA
MAHALLESI 125 NOLU SOKAK
NR. 1, GEMLIK

KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

GALVANOKS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
165 Coated/Pantone 165 Uncoated), gri
(Pantone 7544 Coated/Pantone 7544
Uncoated)

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

2. Metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
6. Minereuri din metale nepreţioase, metale
comune şi aliaje ale acestora şi produse
semiprelucrate realizate din aceste materiale,
materiale metalice pentru construcţii, plăci şi
etrieri din metale comune pentru construcţii,
metale comune sub formă de placă, lingou, bară,
profil (ţeavă), ţiglă şi tablă.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, şi anume metale
sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare
în vopsire, decorare, tipărire şi artă, minereuri
din metale nepreţioase, metale comune şi aliaje
ale acestora şi produse semiprelucrate realizate
din aceste materiale, materiale metalice pentru
construcţii, placi şi etrieri din metale comune
pentru construcţii, metale comune sub formă de
placă, lingou, bară, profil (ţeavă), ţiglă şi tablă,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în

BURSA, TURCIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
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mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin mijloace electronice sau prin
cataloage cu comanda prin poştă.
40. Tratarea metalelor comune.

───────

(210) M 2019 06737 (111)171246
(151) 20/09/2019
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION

(540)

ATK Autotechnik

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

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

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), instrumente, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare.

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercoală, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 07003 (111)171406
(151) 02/10/2019
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STR.

LIBERTĂȚII NR. 20, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, LOCALITATEA
BORȘA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU, NR.94,
BL.14A, SC. 4, AP.127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(540)

Q WATER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

S.A., CALEA CHIŞINAULUI 
NR.32 , JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 
IAȘI, ROMANIA
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(210) M 2019 07004 (111)171407
(151) 02/10/2019
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STR.

LIBERTĂȚII NR. 20, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, LOCALITATEA
BORȘA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU, NR.94,
BL.14A, SC. 4, AP.127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(540)

aQua Q
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07267 (111)171258
(151) 11/10/2019
(732) MARILENA PETRACHE, STR.

POSADA NR. 5C, JUD. ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

BUCHETOMAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Automate pentru vânzarea de produse,
distribuitoare automate pentru vânzarea florilor,
buchetelor şi a aranjamentelor florale.

31. Plante şi flori naturale, seminţe, bulbi şi
răsaduri pentru reproducerea plantelor, buchete
şi aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate decorative.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, inclusiv prin internet, precum şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
şi servicii de vânzare prin corespondenţă
online sau prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, în legătură cu flori, flori naturale,
buchete florale, flori uscate, plante, aranjamente
florale naturale, aranjamente din flori uscate
decorative, bulbi de flori, seminţe.
39. Depozitarea, ambalarea, transportul şi
livrarea de flori, flori naturale, buchete florale,
flori uscate, plante, aranjamente florale naturale,
aranjamente din flori uscate decorative, bulbi de
flori.
44. Servicii de aranjament floral, aranjamentul
florilor, servicii oferite de florării, închirierea de
flori şi aranjamente florale, servicii de amenajare
a aranjamentelor florale pentru interiorul şi
exteriorul clădirilor.

───────
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(210) M 2019 07429 (111)171460
(151) 17/10/2019
(732) SC MALINA LUX SRL, STR.

MIEILOR NR. 4, JUD. OLT,
CARACAL, 235200, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI-AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Malina GUSTĂ CLIPA!

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.01

(591) Culori revendicate:alb, indigo
(pantone=275 C), rosu (pantone=1788
C)

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

29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri.

43. Servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, servicii de catering, servicii de
mâncare la pachet.

───────

(210) M 2019 07430 (111)171461
(151) 17/10/2019
(732) SC MALINA LUX SRL, STR.

MIEILOR NR. 4, JUD. OLT,
CARACAL, 235200, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI-AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Malina

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.01

(591) Culori revendicate:alb, rosu
(pantone=1788 C), albastru
(pantone=275 C)

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor  și  preparatelor din carne, păsări şi
vânat, prezentarea pentruvânzare și vânzare
prin  toate  mijloacele  de comunicare,  inclusiv 
online  prin  intermediul  unui  site  web
specializat  sau  platforme  online  terțe,  astfel 
încât  terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod, serviciide promovare şi de informare,
administraţie  comercială,  gestionarea 
afacerilor  comerciale,  servicii  de agenţie  de 
import-export,  servicii  oferite  de lanţuri  de 
magazine, publicitate,  publicitate,  marketing  şi

promovare  prin  toate  mijloacelecunoscute 
sau  care  se  vor  dezvolta  în  viitor, inclusiv 
prin  radio,  televiziune  şi  online  într-o  reţea 
computerizată, realizarea  de  reclame, 
anunţuri  publicitare, promoţii  pentru  aceste 
produse,  publicarea  de  texte  publicitare in 
mediul  online și  offline,  postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri.

43. Servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, servicii de catering, servicii de
mâncare la pachet.

───────

(210) M 2019 07484 (111)171555
(151) 21/10/2019
(732) S.C. TEAM FRESH HORECA

S.R.L., STR. MASINA DE PAINE
NR. 20, BL. OD37, SC. 3, ET. 6,
AP. 115, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

flavours

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor din carne, păsări şi 
vânat, prezentarea pentruvânzare și vânzare
prin  toate  mijloacele  de comunicare,  inclusiv 
online  prin  intermediul  unui  site  web
specializat sau platforme online terțe, astfel încât
terţii  să  le  cunoască  şi  să  le  achiziţioneze 
comod,  servicii de  promovare  şi  de 
informare, administraţiecomercială, gestionarea
afacerilor  comerciale,  servicii  de agenţie  de 
import-export,  servicii  oferite  de lanţuri  de 
magazine, publicitate, publicitate, marketing si 
promovare  prin  toate  mijloacele cunoscute 
sau care se vor  dezvolta  în  viitor, inclusiv 
prin  radio,  televiziune  şi  online  într-o  reţea 
computerizată, realizarea  de  reclame, 
anunţuri  publicitare, promoţii  pentru  aceste 
produse,  publicarea  de  texte  publicitare in 
mediul  online și  offline,  postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07710 (111)171260
(151) 30/10/2019
(732) S.C. PSIHIO-CARE THERAPY

(540)

Phiho Care Clinic

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 05.01.05;
05.01.16; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
44. Servicii medicale: servicii oferite de un
cabinet de psihiatrie şi psihologie.

───────

(210) M 2019 07711 (111)171403
(151) 30/10/2019
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GĂRII NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
MIHAIL KOGĂLNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

CAMPIONATUL NATIONAL DE
FOTBAL AL FERMIERILOR

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 29.01.15;
01.01.04; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 26.04.18

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

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

41. Activităţi sportive.
───────

S.R.L., BD. BRAILEI, BL. 15, 
AP.12, JUD, VRANCEA, 
FOCŞANI,VRANCEA, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2019 07891 (111)171249
(151) 06/11/2019
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

PAPILLION LINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi de veterinare,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişi, pensule, maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, clisee.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă.

───────

(210) M 2019 08130 (111)171439
(151) 13/11/2019
(732) DIANA AMALIA PETRONELA

MIHART, STR. GLADITEI NR. 42,
BL. T5, AP. 1604, ET. 16, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ESA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 08567 (111)171650
(151) 29/11/2019
(732) SOLPAN INVEST S.R.L., B-DUL

FERDINAND NR. 2, DEMISOL,
ÎNCĂPEREA 1, SPAŢIUL
COMERCIAL NR. 1, JUDEŢ
PRAHOVA, SINAIA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

RESTAURANT WOOD SINAIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08591 (111)171494
(151) 02/12/2019
(732) ILPAN JR SRL, CALEA

(540)

Laboratorul de şosete

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.08;
27.05.10

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servec la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 09053 (111)171438
(151) 18/12/2019
(732) GRAND COTTON SRL, ŞOS.

(540)

Sânziana Miresmele copilăriei

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 27.05.01; 26.01.03; 02.03.01;
02.03.23

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

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

29. Carne, pește, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, uleiuri și grăsimi alimentare.

───────

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 31, 
PAVILION T, ETAJ, BIROUL
NR. 87, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

SEVERINULUI NR. 24, 
BL.403A, SC. 1, AP. 3, 
JUD. DOLJ,CRAIOVA, 
200222, DOLJ,  ROMANIA
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(210) M 2019 09246 (111)171324
(151) 30/12/2019
(732) SC GLOBAL RECORDS SRL,

STR. CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, COSTINEȘTI,
JUDEŢUL CONSTANŢA, SCHITU,
907091, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SICKOTOY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 00297 (111)171599
(151) 20/01/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, JUD. ILFOV,
COMUNA TUNARI, SAT TUNARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MAESTRU AL SPORTULUI
COLUMBOFIL

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

41. Activități sportive.
───────

(210) M 2020 00348 (111)171592
(151) 21/01/2020
(732) SC DODI PLAST TECH SRL, STR.

BANAT BL. A6, SC. F, ETAJ, AP.
16, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

NU SUNT PLASTIC

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.24

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

16. Sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din material flexibil
biocompostabil şi care este prietenos cu natura,
obţinut din amidon de porumb, inclusiv ambalaje
pentru mâncare, ambalaje pentru cadouri.
35. Campanii de marketing, marketing de
produse, marketing promoţional, publicitate,
promovare şi marketing, consultanţă în
marketing, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, distribuirea de
materiale publicitare, marketing şi materiale
promotionale, prezentarea de produse şi servicii

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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în scopuri promoţionale, publicitare, distribuţie
de produse în scopuri publicitare, promovarea
produselor şi serviciilor prin sponsorizare,
organizarea, coordonarea şi desfăşurarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale şi
publicitare, toate aceste servicii în legătură cu
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din plastic compostabil obţinut din
amidon de porumb, inclusiv ambalaje pentru
mâncare, ambalaje pentru cadouri, Servicii
de vânzare cu ridicata şi amănuntul şi prin
intermediul reţelelor informatice mondiale de
sacoşe şi articole pentru ambalare, ămpachetare
şi depozitare din plastic compostabil, inclusiv
ambalaje pentru mâncare, ambalaje pentru
cadouri.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
Ambalaje pentru alimente.

───────

(210) M 2020 00358 (111)171415
(151) 21/01/2020
(732) STEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUD.
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BĂGĂTOR ÎN SEAMĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
13.01.17; 14.01.10; 29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00617 (111)171418
(151) 30/01/2020
(732) SC SIPEX COMPANY SRL, NR. 1,

PARCUL INDUSTRIAL CRÂNGUL
LUI BOT, DN 72, KM 8, SAT
ARICEŞTII RAHTIVANI, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA ARICEŞTII
RAHTIVANI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Starweiss

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(591) Culori revendicate:alb, portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.

───────

(210) M 2020 00843 (111)171229
(151) 05/02/2020
(732) SC AZUR SA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300571,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

pe bune
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR.MARTIR LEONTINA BANCIU
NR 6, SC.A, AP.110, JUD.TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024
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1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte produse de
umplere.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01007 (111)171648
(151) 11/02/2020
(732) S.C. HOLDE AGRI INVEST

S.A., SPLAIUL UNIRII NR. 16,
CAMERA 503, BIROUL NR. 1,
ET. 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Holde

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.03

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

clase:
31. Cereale convenţionale şi bio.
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01018 (111)171306
(151) 11/02/2020
(732) STEFAN CRISTIAN LAPADAT,

STR. MOLDOVITA NR. 21, BL. 13,
SC. D, ET. 4, AP. 54, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARIAN MELCESCU , STR.
ADRIAN CARSTEA NR. 1, BL. 30B,
SC. 2, ET. 1, AP. 61, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FORMATIA ALBATROS
DIN BUCURESTI

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────
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(210) M 2020 01082 (111)171345
(151) 13/02/2020
(732) SOCIETATEA ROMANA

(540)

GALA DESENULUI ANIMAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01100 (111)171527
(151) 13/02/2020
(732) BRUTĂRIE ARTIZANALĂ SRL,

BD. DACIA NR. 38, BL. SD1, ET. 8,
AP. 29, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BRUTĂRIA ARTIZANALĂ
Coşul cu pâini PRODUSE

TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI
În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1021111/16.09.2020, mandatarul
solicitantului nu revendicp un drept exclusiv
asupra denumirii: BRUTĂRIA ARTIZANALĂ,
PRODUSE TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 08.01.01;
08.01.02; 08.01.03; 08.01.07; 27.05.01;
27.05.02; 19.01.12

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR.191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010565, ROMANIA (740) RODALL S.R.L. Agenţie de

Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA
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(210) M 2020 01126 (111)171619
(151) 14/02/2020
(732) GEORGE LAZA, SOSEAUA

(540)

EVONOTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Calculatoare tip tabletă.

───────

(210) M 2020 01191 (111)168930
(151) 17/02/2020
(732) SC OZONE PARK INVEST SRL,

STR. CUZA VODA NR. 9A,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA SRL,
B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

OZONE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.16;
27.05.02; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 01229 (111)171173
(151) 18/02/2020
(732) ROXANA - IOANA GABOR -

ILIESCU, STR. DĂNULEŞTI NR. 7,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023081,
ROMANIA

(540)

MAI ACADEMY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 01232 (111)171170
(151) 18/02/2020
(732) PAUL GABOR-ILIESCU, STR.

DĂNULEȘTI NR.7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023081, ROMANIA

(540)

MARKETING EXTREM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

PANDURILOR NR. 60, BL. C2, 
SC.2, AP. 20, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

586

(210) M 2020 01235 (111)171528
(151) 18/02/2020
(732) SC SOLARIS PLANT SRL ,

STR. VALEA CASCADELOR NR.
21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SOLARIS Pufuleți cu
Belșug de Legume și sare

În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la
OSIM sub nr. 1030805/16.10.2020, solicitantul

a depus declaraţia pentru neinvocarea
unui drept exclusiv cu privire la denumirea

Pufuleți cu Belșug de Legume și sare.

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
05.09.01

(591) Culori revendicate:cyan, magenta,
galben (Pantone 7406), negru, alb

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

30. Pufuleți.
───────

(210) M 2020 01254 (111)171639
(151) 19/02/2020
(732) INTERCONTINENTAL GREAT

(540)

Mai multă încredere,
mai multe descoperiri

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

30. Produse de panificație, preparate pe bază
de cereale, cereale pentru micul dejun, pâine,
pișcoturi, biscuiți dulci sau sărați, torturi,
napolitane, batoane de cereale, vafe, gofre,
prăjituri (produse de cofetărie), produse de
patiserie, miezuri de pâine, biscuit sau pateuri
(produse de patiserie), produse de cofetărie,
înghețată și anume produse din înghețată,
deserturi și produse de patiserie congelate,
deserturi și produse de patiserie reci.

───────

BRANDS LLC, DEFOREST
AVENUE 100, EAST HANOVER,
NJ 07936, STATELE UNITE ALE
AMERICII(740) RODALL S.R.L. Agenţie de

Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,  ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DEPROPRIETATE 
INDUSTRIALA SRL, BDUL. CORNELIU 
COPOSU NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, 
AP. 31, SECTOR 3,  BUCUREŞTI, 
030606, ROMANIA
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(210) M 2020 01269 (111)171239
(151) 19/02/2020
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)

PRUTUL HIGH
OLEIC Omega 9

Ca urmare a adresei nr. 1024046 ,din data
de 28.09.2020, solicitantul, in conformitate cu
prevederile art. 23 alin (1) din Legea 84/1998,

republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii HIGH OLEIC Omega 9.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.02.01

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

clase:
29. Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01279 (111)171618
(151) 19/02/2020
(732) S.C. VERTIK TOGETHER SRL,

(540)

VERTIK

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#09428f), verde (HEX #dae722)

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

STR. PROMOROACA NR. 7, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

35. Consultanță în managementul afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență privind managementul afacerilor,
managementul și administrarea afacerilor,
analiza evaluării privind managementul
afacerilor, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, asistență comercială
în managementul afacerilor, consultanță
profesională privind managementul afacerilor,
consiliere în domeniul managementului
afacerilor, furnizare de informații privind
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în  managementul  afacerilor,  furnizare  de 
asistență în managementulafacerilor, asistență
și  consultanță  privind  managementul 
afacerilor,  consultanță  în managementul  și 
organizarea  afacerilor,  servicii de  analiză  în
managementul  afacerilor, asistență  în 
managementul  și  exploatarea afacerilor 
comerciale,  furnizare  de  informații
computerizate privind managementul afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
inclusiv prin internet, managementul afacerilor
în sectorul transport și livrări, organizarea și
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul afacerilor, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, servicii  de consultanță și consiliere
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36. Servicii de consultanță financiară, analiză
și consultanță financiară, servicii de informare
și consultanță financiară, servicii de consiliere
și consultanță financiară, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii de
consultanță financiară și de investiții, analiză
financiară, analiză economică financiară, servicii
de analiză financiară, servicii de analiză și
cercetare financiară.

───────

(210) M 2020 01366 (111)171302
(151) 21/02/2020
(732) SC Fiery Crystal X SRL, STR.

NICOLAE CIUCURETTE-RUSU
NR. 2, BL. 18A, ET. 1, AP. 5, JUDEŢ
BUZĂU, BUZĂU, 120241, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

X FIERY CMD CRYSTAL
X ciVi /ci 8888 Getic
Infinity 8888 ci / ciVi

(531) Clasificare Viena: 01.01.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

în  managementul  afacerilor,  asistențăpentru 
întreprinderile comerciale privindmanagementul
afacerilor lor, servicii de asistențăși consultanță 
în  managementul  afacerilor, consultanță  în 
domeniul  managementului afacerilor  și  al 
marketingului, servicii consultative în domeniul 
managementului afacerilor privind francizarea, 
servicii  de  examinare a  managementului  și 
organizării  afacerilor, servicii  de  consultanță 
privind managementul afacerilor și operațiile 
comerciale,  servicii de  consultanță  în 
managementul  afacerilor pentru  întreprinderi 
industriale,  servicii  de consultanță  în 
managementul  afacerilor pentru  întreprinderi 
comerciale,  managementul afacerilor  de 
programe  de  rambursare  pentru alte 
persoane,  servicii  de  consultanță  în
managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
managementul afacerilor și consultanță în
materie de organizare a întreprinderii, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul  afacerilor,  consultanțăîn 
managementul  și  organizarea  afacerilor,  în
domeniul administrării de personal, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor.
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(210) M 2020 01504 (111)171330
(151) 26/02/2020
(732) ANDREW-EDWARD NEDELCU,

SOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 6, VILA 44, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#231f20), violet (HEX #bb29bb)

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01543 (111)171483
(151) 22/04/2020
(732) DMT SMART INVEST SRL,

DRUMUL ODAII NR. 24K, PARTER,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

onlytrend by Alina

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
lor) permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
aceste bunuri, servicii care vor fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul mijloacelor electronice, de
exemplu prin intermediul magazinelor on-line
sau al site-urilor web.

───────
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(210) M 2020 01603 (111)171228
(151) 28/02/2020
(732) SC AZUR S.A., STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300571,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

evrika

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01611 (111)171179
(151) 02/03/2020
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

(540)

SALAM DE IARNA
CAMPOFRIO

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

INTRAREA ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, RO

(740) CABINET CECIU GABRIELA
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII
INTELECTUALE, STR. MARTIR
LEONIDA BANCIU NR. 6, SC. A, 
AP.110, JUD. TIMIS, TIMISOARA, 
300024,TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2020 01643 (111)171450
(151) 02/03/2020
(732) COVALACT S.A., STR. LUNCA

OLTULUI NR. 1, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Smântână Ardelenească
Covalact de Țară

In conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1034897/26.11.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: Smântână Ardelenească

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.03.04; 03.04.02; 25.01.05

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

29. Lapte și produse lactate.
───────

(210) M 2020 01662 (111)171588
(151) 03/03/2020
(732) HEINRICH LOTH, STR. LIVEZILOR

NR. 63, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CB CLINICA DE BERE
Terapia CITRIN Wellness P.A.
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1019527/04.09.2020, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: CLINICA DE BERE; Wellness

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.07.02; 25.01.19

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

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 01679 (111)171478
(151) 03/03/2020
(732) GENERAL GUIDANCE SRL,

(540)

BEST TOYS
WWW.BEST-TOYS.RO
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrate la OSIM cu nr. 1036030/10.12.2020,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: "WWW.BEST-TOYS.RO".

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
03.11.01; 03.11.24; 29.01.15

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării.

───────

(210) M 2020 01716 (111)171511
(151) 04/03/2020
(732) ASOCIATIA DANCE WITH

US, STR. DREPTĂŢII NR. 24,
BL.F2, SC.3, AP.40, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, APT.
19, SECTOR 1 , BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(540)

STEP UP Dance ONE
STEP ONE DREAM

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.07.02; 02.03.08; 02.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

SOS COLENTINA NR. 83, 
CAM.3, BL. 85, AP. 73, 
SECTOR 2,BUCURESTI, 
021191, ROMANIA
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(210) M 2020 01722 (111)171638
(151) 04/03/2020
(732) S.C. MONA-ZOL IMPEX S.R.L.,

STR. APELOR NR. 39A, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - ARIANA, CALEA
ARADULUI, NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CARMANGERIA BUNICILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.08;
27.05.17; 03.04.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, alb, negru,
crem

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne și produse din carne.
───────

(210) M 2020 01748 (111)171435
(151) 05/03/2020
(732) ARNOLD KISS , STR. SOVATA

NR. 26, BL. C21, ET. 7, AP. 44,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
410290, BIHOR, ROMANIA

(540)

EXIT GAMES

(531) Clasificare Viena: 14.05.02; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare.
41. Organizarea de evenimente culturale și
artistice.

───────
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(210) M 2020 01823 (111)171542
(151) 06/03/2020
(732) ROXANA-MARIA GHEORGHE,

STR. PESCARILOR NR. 7, BL.
MZ3, ET. 2, AP. 9, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CTA

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 26.04.04;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de
desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de
plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, caractere tipografice,
forme de tipar, toate produsele incluse
în această clasă, cu excepţia produselor
fiscale, precum materialele tipărite referitoare
la impozite, inclusiv cărţi, manuale, broşuri,
jurnale, reviste, periodice, buletine informative,
directoare, prospecte, cataloage, rapoarte,
jurnale, formulare, certificate şi premii tipărite,
materiale didactice şi didactice referitoare la

impozite, calendare ş jurnale referitoare la
impozite.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
toate serviciile incluse în această clasă, cu
excepţia serviciilor fiscale, cum ar fi pregătirea
impozitelor, consultanţă fiscală (contabilitate),
consultanţă fiscală (contabilitate), servicii de
depunere taxe, pregătirea evaluării impozitelor,
planificare fiscală (contabilitate), pregătirea
declaraţiei fiscale, evaluarea impozitelor
(conturi) întocmirea, întocmirea declaraţiilor
fiscale, servicii de proceduri de declarare
a impozitelor, pregătirea declaraţiilor fiscale,
pregătirea şi completarea declaraţiilor de
impozit pe venit, consultanţă pentru declararea
impozitului (contabilitate), consultanţă referitoare
la contabilitatea fiscală, consultanţă contabilă
referitore la impozitare, pregătirea impozitului
computerizat evaluări (contabilitate), servicii
de contabilitate referitoare la planificarea
fiscală, pregătirea documentelor referitoare
la impozitare, menţinerea unui registru de
profesionişti din domeniul fiscal, servicii de
asociaţii comerciale în domeniul impozitării,
promovarea intereselor persoanelor fizice şi
a întreprinderilor în domeniul impozitării,
pregătirea afacerilor raportate referitoare la
impozitare, lobby în scopuri comerciale în
domeniul impozitării şi organizării târguri şi
spectacole în scop comercial în domeniul fiscal.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
toate aceste servicii incluse în această
clasă, cu excepţia serviciilor fiscale, cum
ar fi educaţia, examinarea şi instruirea în
domeniul impozitării, serviciile institutelor fiscale
educaţionale, organizarea şi desfăşurarea de
conferinţe, seminarii, prelegeri şi ateliere în
domeniul impozitării, proiectarea cursurilor
educaţionale, examene şi calificări în domeniul
impozitării, furnizare de publicaţii electronice
(care nu pot fi descărcate) în domeniul
fiscalităţii, consiliere profesională şi profesională
în domeniul impozitării, furnizarea de servicii
de examinare educaţională fiscală şi servicii
bibliotecare în domeniul impozitării.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, toate serviciile incluse în această
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clasă, cu excepţia serviciilor fiscale, cum ar fi
serviciile juridice în domeniul impozitării ş lobby-
ul politic în domeniul impozitării.

───────

(210) M 2020 01876 (111)171195
(151) 06/03/2020
(732) DINU-VALERIAN SCURTU, STR.

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

AD ACTIVE DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea și managementul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, servicii de
intermedierea afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
intermediere comercială, organizarea de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, brokeraj, brokeraj
de asigurări, activităţi de broker imobiliar,
brokeraj de titluri de valoare, servicii de
brokeri / agenți de bursă, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară, evaluări

imobiliare, management imobiliar, management
financiar.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive şi culturale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video,
multimedia și fotografie.

───────

(210) M 2020 01883 (111)171653
(151) 09/03/2020
(732) ANDREEA DRAGNE, STR.

COSTACHE SIBICEANU NR. 3,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011511,
ROMANIA

(540)

KA design international

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
constituire baze de date, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, optimizarea traficului pe site, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
servicii de informare a afacerilor prin intermediul
unui site web, servicii de informare a clienților și
consultanță de afaceri (magazin de consultanță
pentru clienți), servicii de asistență pentru
management comercial sau industrial, servicii
web vânzare cu amănuntul și / sau en-gros,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere comercială.

───────

BARBU LAUTARU NR. 54, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

596

(210) M 2020 01903 (111)171151
(151) 09/03/2020
(732) RAZVAN-MARIAN JIANU, STR.

LAMIITEI NR. 20, AP. 11, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Brandoteca - biblioteca
brandurilor romanesti

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(540)

RENESANS EYEWEAR

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, servicii de asistență și
informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, analiza evaluării privind
managementul afacerilor, furnizare de informații
privind managementul afacerilor, servicii de
analiză în managementul afacerilor, furnizare de
informații computerizate privind managementul
afacerilor, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate și marketing, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere, servicii de
publicitate,  publicitate  și  reclamă,  agenții  de
publicitate, publicitate prin corespondență,
publicitate în reviste, organizarea de publicitate,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii promoționale de publicitate, publicitate cu
răspuns direct, servicii de publicitate exterioară,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate
directă prin poștă, servicii de publicitate politică,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii de 
publicitate  digitală,  consultanță privind 
publicitatea comercială, servicii depublicitate și 
marketing,  servicii  de  promovare și 
publicitate,  consultanță  în  publicitate  și
marketing, publicitate radio și de televiziune,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
publicitate de exterior, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de publicitate și reclamă,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, servicii de editare de
publicitate, servicii de publicitate pentru arhitecți,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de publicitate pentru bijuterii, negociere de
contracte de publicitate, dezvoltare deconceptii 
de  publicitate,  servicii  de  reclamă  și
publicitate, cercetare de piață pentru publicitate,

publicitate în vederea recrutării personalului,
publicitate pentru recrutare de personal,
furnizare de informații privind publicitatea,
compilare de statistici privind publicitatea,
servicii de cercetare privind publicitatea,
colectarea de informații privind publicitatea,
consultanță privind publicitatea în presă, servicii
de consultanță privind publicitatea, servicii de 
asistență  privind publicitatea,  difuzarea  de 
date privindpublicitatea, servicii de informații 
privind publicitatea,  consultanță  în  afaceri 
privindpublicitatea, consultanță pentru afaceri 
privind publicitatea, servicii de publicitate și 
de promovare,  servicii  de  publicitate  în 
domeniul imobiliar,  servicii  de  publicitate 
pentru promovarea  băuturilor,  pregătirea  de 
prezentări audiovizuale  pentru  publicitate, 
servicii  de publicitate  și  marketing  online, 
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii 
de  publicitate furnizate  pe  internet,  servicii 
de publicitate,marketing și promovare.

(210) M 2020 01943 (111)171445
(151) 10/03/2020
(732) SD ROYAL OPTIC SRL, 

STR. CAMPULUI NR. 12, BL. 1,
JUDEŢUL ILFOV, TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA
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───────

(210) M 2020 02016 (111)171522
(151) 16/03/2020
(732) NETROM COMUNICATII SRL,

(540)

SMART TAXI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.04.09

(591) Culori revendicate:gri (HEX #E7E7E7),
galben (HEX #FFF808), negru (HEX
#000000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 02017 (111)171523
(151) 16/03/2020
(732) NETROM COMUNICATII SRL,

(540)

SMART TAXI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari corectori,
ochelari antireflex, ochelari fantezie, ochelari
inteligenți,  ochelari  antipraf,  ochelari 
antiorbire, ochelaripentru cicliști, lentile pentru 
ochelari, sticlă de ochelari,ochelari de vedere, 
ochelari  pince-nez,  tocuri  de ochelari,  rame de 
ochelari,cordoane pentru ochelari, lentile pentru 
ochelarii, rame de ochelari nemontate, ochelari 
cu  lentile polarizate,  ochelari  cu  prescripție 
medicală, lentile  pentru  ochelari  de  vedere, 
şnururi  pentru ochelari  fărăbrațe,  ochelari  de 
vedere pentru copii, tocuripentru ochelari fără
rațe, etuiuri pentru ochelari fără brațe, rame de 
ochelari fără brațe, lănțișoare pentru ochelari 
fără  brațe,  ochelari  cu  prescripție medicală 
pentru înot, tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, ochelari de vedere eliberați pe bază
de rețetă.

STR. TAIETURA TURCULUI 
NR.47, PARC INDUSTRIAL 
TETAROMI, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,  CLUJ, ROMANIA

STR. TAIETURA TURCULUI 
NR.47, PARC INDUSTRIAL 
TETAROMI, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2020 02025 (111)171549
(151) 17/03/2020
(732) CONSULTIA SRL, STR.

FAGURULUI NR. 64T, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, BIROUL 2,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CREATIVA advertising
CREAŢIE ŞI PRODUCŢIE

PUBLICITARĂ
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1034160/19.11.2020, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "advertising

CREAŢIE ŞI PRODUCŢIE PUBLICITARĂ"

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.11.02

(591) Culori revendicate:verde, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la

acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 02076 (111)171301
(151) 20/03/2020
(732) LAROPHARM SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 145A, JUD
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

POPOLIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, creme cosmetice,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, loțiuni pentru bebeluși, lapte
de corp pentru bebeluși, spumant de
baie pentru bebeluși, balsamuri pentru păr
destinate bebelușilor, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, creme pentru bebeluși
și copii (nemedicinale), produse de îngrijire
nemedicinale pentru bebeluși, pudră de talc
pentru bebeluși (nemedicinală), creme de
protecție solară pentru bebeluși, balsam contra
iritație de scutec pentru bebeluși, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat.

───────
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(210) M 2020 02108 (111)171346
(151) 23/03/2020
(732) OAMENI SI COMPANII SRL,

STR. SPITAL PASCANU NR.
15, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Cătălin Neagu, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAȘI, COD
POȘTAL 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

TTIM TRATAMENTE
ŞI TEHNOLOGII

INOVATOARE ÎN MEDICINĂ
În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la

OSIM sub nr. 1033142/19.11.2020, solicitantul a
depus declaraţia pentru neinvocarea unui drept
exclusiv cu privire la denumirea TRATAMENTE
ŞI TEHNOLOGII INOVATOARE ÎN MEDICINĂ.

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
343C), galben (Pantone 124C),
portocaliu (Pantone 138C), roz
(Pantone 215C), mov (Pantone 7645C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 02110 (111)171333
(151) 23/03/2020
(732) SC SPRING PROD COM SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 17, BL. 101, TRONSON 4,
PARTER, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SOUK URBAN LEBANESE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cantină, servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2020 02129 (111)171283
(151) 24/03/2020
(732) AR, S.A., 43, BOULEVARD

PRINCE HENRI, L-1724,
LUXEMBURG, LUXEMBURG

(540)

REZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, feţei şi a corpului,
săpunuri, creme cosmetice, loţiuni pentru păr,
şampoane, produse de parfumerie, parfumuri,
apa de colonie, uleiuri esenţiale, preparate
pentru parfumare aer, difuzoare de parfum cu
beţişoare, produse de machiaj.
14. Bijuterii, pitre preţioase, aliaje din metale
preţioase, butoni de cămaşă, agrafe de
cravată, inele (bijuterii), braţări (bijuterii),
cercei, pandantive, coliere (bijuterii), talismane,
brelocuri fabricate din metale preţioase, opere
de artă din metale preţioase, cutii pentru
bijuterii, cutii din metale preţioase, ceasornicărie
şi instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri, cronometre, pendule (ceasornicărie),
ceasuri în miniatură, cutii de ceas (componente
ale ceasurilor), curele de ceas/curele pentru
ceasurile de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de
ceas, arcuri sau geamuri pentru ceasuri, etuiuri
şi tocuri pentru ceasornicărie, cutii de prezentare
pentru ceasuri, perle (articole de bijuterie), broşe
ca bijuterii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridlcata a următoarelor produse: bijuterii,
pietre preţioase, metale preţioase şi aliaje din
metale preţioase, perle, butoni de cămaşă.
ace de cravată, inele (bijuterii), brăţări, cercei,
pandantive, coliere (bijuterii), broşe, talismane,
inele pentru chei din metale preţioase, opere
de arta din metale preţioase, casete de bijuterii,
cutii din metale preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului ceasuri
cronometre, ceasornice, ceasuri in miniatură,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor),
curele de ceas/ curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri, arcuri şi
cadrane pentru ceasuri, etuiuri şi casete de
prezentare pentru ceasuri, cutii de prezentare

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, 
NR.94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 
500178, BRAȘOV, ROMANIA

───────

pentru ceasuri, servicii de vânzare online
prin lntemet sau alte reţele electronice sau
informatice de telecomunicaţie a articolelor
următoare: bijuterii, gablonţuri (bijuterii), pietre
preţioase, metale preţioase şi aliaje din metale
preţioase, perle, butoni de cămaşă, agrafe
de cravată, inele (bijuterii), brăţări, cercei,
pandantive, coliere (bijuterii), broşe, talisman,
inele pentru chei din metale preţioase, obiecte
de artă din metale preţioase, cutii de bijuterii,
cutii din metale preţioase, ceasornicărie si
instrumente pentru măsurarea timpului, ceasuri,
cronometre, ceasornice şi ceasuri, ceasuri de
mici dimensiuni, cutii de ceas (componente
ale ceasurilor), curele de ceas, curele pentru
ceasurile de mănă/ cureluşe de ceas, lanţuri
pentru ceasuri, arcuri şi cadrane pentru
ceasuri, carcase şi cutii protectoare folosite în
ceasornicărie, carcase şi cutii pentru ceasuri
(pentru prezentare), cutii de prezentare de
ceasuri, prezentare de produse prin orice
mijloace de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor
urmatoare: bijuterii, pietre preţioase, metale
pretioase şi aliaje din metale preţioase, perle,
butoni de cămaşă, ace de cravată, inele
(bijuterii), brăţări, cercei, pandantiv, coliere
(bijuterii), broşe, talismane, inele pentru chei
din metale preţioase, opere de artă din
metale preţioase, casete de bijuterii, cutii din
metale preţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasuri în miniatură, cutii de ceas
(componente ale ceasurilor), curele de ceas/
curele pentru ceasurile de mănă/ cureluşe de
ceas, lanţuri, arcuri şi cadrane pentru ceasuri,
etuiuri şi casete de prezentare pentru ceasuri,
cutii pentru prezentare pentru ceasuri, consiliere
privind cumpărarea şi vânzaree produsetor
următoare: bijuterii, pietre preţioase, metale
preţioase şi aliaje din metale preţioase, perle,
butoni de cămaşă, ace de cravată, inele
(bijuterii), brăţări, cercei, pandantive, coliere
(bijuterii), broşe, talismane, inele pentru chei
din metale preţioase, opere de artă din
metale preţioase, casete de bijuterii, cutii din
metale preţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasuri în miniatură, cutii de
ceas (componente ale ceasurilor), curele de
ceas, curele pentru ceasurile de mână/cureluşe
de ceas, lanturi, arcuri, şi cadrane pentru
ceasuri, etuiuri şi casete de prezentare pentru
ceasuri, cutii pentru prezentare pentru ceasuri,
organizarea de prezentări de modă în scop
promotţonal, organizare de expoziiţii şi/sau de
târguri în scopuri comerciate sau publicitare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

601

(210) M 2020 02146 (111)171353
(151) 24/03/2020
(732) Coca-Cola Magyarország

Szolgáltató Kft., NÉMEDI UT, 104,
DUNAHARASZTI,, 2330, UNGARIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, .BUCUREŞTI

(540)

NATUR AQUA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32.  Băuturi nealcoolice, incluzând apă potabilă,
apă cu arome, ape minerale și gazoase, băuturi
din fructe și sucuri de fructe incluzând apă
de nucă de cocos ca băutură.

───────

(210) M 2020 02238 (111)171586
(151) 31/03/2020
(732) CORNEL COMAN, BLD.

(540)

AnyLAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de

fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

CORNELIU COPOSU NR. 4,
BL. 105A, SC. 1, ET. 7, AP. 28,
SECTORUL 3 , BUCURESTI, 
ROMANIA
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DEVELOPMENT S.R.L., CALEA
NAŢIONALĂ NR. 4, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

unique OFFICE BUILDING
made to measure office

În conformitate cu art. 23 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1035558/04.12.2020,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: "OFFICE BUILDING".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01; 02.09.17

(591) Culori revendicate:crem (Pantone 1205
C), maro (Pantone 8021 c), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

35. Publicitate, marketing, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou,  furnizare  de  informații  de  afaceri  prin 
intermediul unui  website,  organizarea  de 
evenimente, expoziții  și  târguri  în  scopuri 
publicitare  sau  comerciale, prezentarea 
produselor prin toate mijloacele decomunicare

pentru vânzarea cu amănuntul, consultanță în
afaceri, strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei  game  variate  de  bunuri  (cu  excepţia 
transportului  acestora),  permiţând  clienţilor 
să  vadă  şi  să cumpere  în  mod  convenabil 
aceste bunuri, managementul și administrarea 
afacerilor,  servicii  privind managementul 
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere  pentru  consumatori  în  alegerea 
bunurilor şi serviciilor.

 imobiliare,  închirieri  de proprietăți  imobiliare,

36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
afaceri financiare, managementul proprietăților
imobiliare, management imobiliar, administrare 
de  imobile, asistență  în  domeniul  achizițiilor
imobiliare, cumpărarea și vânzarea de bunuri

leasing  sau  închiriere  de clădiri  și  bunuri 
imobiliare,  furnizare  de  informații  privind
bunurile imobiliare, consultanță imobiliară,
acordare  de  finanțare  pentru  dezvoltarea 
imobiliară,  stabilirea  finanţării  pentru 
proiectele  de  construcţii, finanţare  pentru 
achiziţia  în  rate  /  finanţare  pentru  achiziţia prin 
închiriere,  închirierea  birourilor  (bunuri
imobiliare),  închirierea  birourilor  pentru 
conlucrare, închirierea  bunurilor  imobiliare, 
servicii  de agenţie  imobiliară,  colectarea 
chiriilor.
37. Servicii de construcții, construcții de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
reparații clădiri, întreținerea clădirilor, servicii 
de  instalații electrice,  lucrări  de  instalații 
sanitare, supervizare de lucrări  de construcții, 
curățarea  clădirilor  (interior), curățarea 
cladirilor  (suprafața  exterioară), închiriere  de 
echipamente  pentru  construcții,  consultanță
pentru construcții, vopsire, zugrăvit, pentru
suprafețe  interioare  și  exterioare  ale 
clădirilor,  aplicare de  tapet,  lucrări  de 
realizare  a  acoperișurilor, întreținerea 
piscinelor, instalarea şi repararea elevatoarelor /
instalarea şi repararea ascensoarelor.

(210) M 2020 02244 (111)171347
(151) 31/03/2020
(732) UNIQUE REAL ESTATE
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(210) M 2020 02272 (111)171589
(151) 02/04/2020
(732) SC APEMIN TUSNAD SA , STR.

(540)

Artesia apă minerală naturală
NECARBOGAZOASĂ (PLATĂ)

PURITATE VULCANICĂ
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1034163/19.11.2020, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "apă
minerală naturală necarbogazoasă (plată)"

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape minerale plate.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţelele informatice pentru ape minerale plate,
publicitate cu plata per click, publicitate prin
televiziune, publicitate radio, publicare de texte
publicitare, toate serviciile menţionate anterior
în legătură cu ape minerale plate, marketing,
studii de marketing, cercetare de marketing,
servicii de telemarketing, marketing cu public
ţintă, toate aceste servicii în legătură cu ape
minerale plate, servicii de relaţii media în

legătură cu ape minerale plate, relaţii publice
în legătură cu ape minerale plate, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul şi ridicata referitoare la ape
minerale plate, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative în legătură cu ape
minerale plate, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu ape minerale plate, prezentarea
produselor (ape minerale plate) prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul şi ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor în legătură cu
ape minerale plate, furnizarea unui catalog
online cu informaţii despre ape minerale plate,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu ape minerale plate, servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de produse cu
ridicata şi cu amănuntul de ape minerale plate,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare pentru ape minerale plate,
regruparea în avantajul terţilor, a unei game
variate de ape minerale plate, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros, sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata de ape minerale plate.
39. Transport de ape minerale plate, ambalarea
şi depozitarea de ape minerale plate, servicii de
îmbuteliere de ape minerale plate.

───────

GĂRII NR. 599/C, COMUNA
TUȘNAD, JUDEŢUL HARGHITA, 
SAT TUŞNADU NOU, HARGHITA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 02273 (111)171545
(151) 02/04/2020
(732) S.C. APEMIN TUSNAD S.A., STR.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Tuşnad apă minerală
naturală CARBOGAZIFICATĂ

PURITATE VULCANICĂ
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1034164/19.11.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"Apă minerală naturală carbogazificată"

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape minerale naturale carbogazificate.
35. Publicitte, inclusiv publicitatea online în
reţelele informatice pentru ape minerale naturale
carbogazificate, publicitate cu plata per click,
publicitate prin televiziune, publicitate radio,
publicare de texte publicitare, toate serviciile
menţionate anterior în legătură cu ape minerale
naturale carbogazificate, marketing, studii de
marketing, cercetare de marketing , servicii
de telemarketing, marketing cu public ţintă,
toate aceste servicii în legătură cu ape
minerale naturale carbogazificate, servicii de

relaţii media în legătură cu ape minerale
naturale carbogazificate, servicii de relaţii
media în legătură cu ape minerale naturale
carbogazificate, relaţii publice în legătură
cu ape minrale naturale carbogazificate,
servicii prestate online de un magazin de
vânyare cu amănuntul şi ridicata referitoare
la ape minerale naturale carbogazificate,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative în legătură cu ape minerale
naturale carbogazificate, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu ape minerale
carbogazificate, prezentarea produselor (ape
minerale naturale carbogazificate) prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul şi ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor în legătură cu ape
minerale naturale carbogazificate, furnizarea
unui catalog online cu informaţii despre ape
minerale naturale carbogazificate, servicii de
intermediere comercială în legătură cu ape
minerale naturale carbogazificate, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul de ape
minerale naturale carbogazificate, organizarea
şi coordonarea de târguri şi expoziţii în
scopuri publicitare de ape minerale naturale
carbogazificate, regruparea în avantajul terţilor,
a unei game variate de ape minerale naturale
carbogazificate, pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata de ape minerale
naturale carbogazificate.
39. Transport de ape minerale naturale
carbogazificate, ambalarea şi depozitarea
de ape minerale naturale carbogazificate,
îmbuteliere de ape minerale naturale
carbogazificate.

───────

GĂRII NR. 599/C, JUD. HARGHITA,
SAT. TUŞNADU NOU, COM. 
TUŞNAD, ROMANIA
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(210) M 2020 02294 (111)171513
(151) 03/04/2020
(732) S.C. PROTOCOL STAR S.R.L.,

(540)

PROTOCOL STAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.05; 26.01.13; 26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02306 (111)171622
(151) 03/04/2020
(732) COMPAGNIE FINANCIERE ET DE

PARTICIPATIONS ROULLIER, 27
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT,
SAINT-MALO, 35400, FRANȚA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EUROMAIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate utilizării în
agricultură, horticultură şi silvicultură, bălegar și
agenți pentru
îmbunătățirea solului (îngrăşăminte).

───────

STR. ION BREZOIANU NR. 47-49,
IMOBILUL BLOC ''LIRIC'', 
CAMERA1, SC. C, AP. 11, 
SECTOR 1,  BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 02331 (111)171509
(151) 06/04/2020
(732) MĂDĂLINA DRUGĂ, STR. 13

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

LABORATORUL de Sarmale

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 11.03.18;
25.01.25; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de livrare a mărfurilor (transport),
livrare de alimente (transport).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2020 02332 (111)171645
(151) 06/04/2020
(732) ASOCIATIA EUROPEANUL, STR.

NICOLAE BALCESCU NR. 15-17,
AP. 1, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, SC. B, ET.
2, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010588, ROMANIA

(540)

BALUL COMUNITĂȚII
ARĂDENE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare, colectarea (strângerea)
de fonduri în scopuri de binefacere, organizarea
de colecte în scopuri caritabile
(pentru terţi).
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de baluri (divertisment), organizarea
de evenimente cu muzică
şi dans live, organizarea şi dirijarea de concerte,
pregătirea, organizarea şi programarea de
banchete,
petreceri şi evenimente mondene (divertisment),
furnizarea de bilete şi rezervări pentru banchete,
petreceri, spectacole şi
alte evenimente de divertisment.

───────

DECEMBRIE BL. A5, SC. A, ET.3, 
AP. 6, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
GĂEŞTI, DAMBOVIȚA, ROMANIA
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(210) M 2020 02378 (111)171552
(151) 08/04/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni Cardio! Din
respect pentru inima ta!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare cu conţinut de
magneziu ce contribuie la susţinerea funcţiilor
inimii şi circulaţiei sangvine periferice.
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a suplimentelor alimentare cu conţinut de
magneziu ce contribuie la susţinerea funcţiilor
inimii şi a circulaţiei sangvine periferice (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata asigurate de
magazine şi/sau puncte de desfacere fizice sau
online în legătură cu suplimente alimentare cu
conţinut de magneziu ce contribuie la susţinerea
funcţiilor inimii şi a circulaţiei sangvine periferice,
servicii de import şi export în legătură cu
suplimente alimentare cu conţinut de magneziu
ce contribuie la susţinerea funcţiilor inimii şi
a circulaţiei sangvine periferice, campanii de
marketing în legătură cu suplimente alimentare
cu conţinut de magneziu ce contribuie la
susţinerea funcţiilor inimii şi a circulaţiei sangvine
periferice, marketing de produse în legătură cu
suplimente alimentare cu conţinut de magneziu
ce contribuie la susţinerea funcţiilor inimii şi
a circulaţiei sangvine periferice, organizare,
gestionare şi monitorizare a programelor de
fidelizare pentru clienţi în legătură cu suplimente
alimentare cu conţinut de magneziu ce contribuie

la susţinerea funcţiilor inimii şi a circulaţiei
sangvine periferice, furnizarea de informaţii
despre produse şi servicii prin reţelele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare în legătură cu suplimente alimentare cu
conţinut de magneziu ce contribuie la susţinerea
funcţiilor inimii şi a circulaţiei sangvine periferice.

───────

(210) M 2020 02381 (111)171553
(151) 08/04/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni cardio
magneziu natural

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare cu conţinut de
magneziu ce contribuie la susţinerea funcţiilor
inimii şi circulaţiei sangvine periferice.
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a suplimentelor alimentare cu conţinut de
magneziu ce contribuie la susţinerea funcţiilor
inimii şi a circulaţiei sangvine periferice (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
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amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata asigurate de
magazine şi/sau puncte de desfacere fizice sau
online în legătură cu suplimente alimentare cu
conţinut de magneziu ce contribuie la susţinerea
funcţiilor inimii şi a circulaţiei sangvine periferice,
servicii de import şi export în legătură cu
suplimente alimentare cu conţinut de magneziu
ce contribuie la susţinerea funcţiilor inimii şi
a circulaţiei sangvine periferice, campanii de
marketing în legătură cu suplimente alimentare
cu conţinut de magneziu ce contribuie la
susţinerea funcţiilor inimii şi a circulaţiei sangvine
periferice, marketing de produse în legătură cu
suplimente alimentare cu conţinut de magneziu
ce contribuie la susţinerea funcţiilor inimii şi
a circulaţiei sangvine periferice, organizare,
gestionare şi monitorizare a programelor de
fidelizare pentru clienţi în legătură cu suplimente
alimentare cu conţinut de magneziu ce contribuie
la susţinerea funcţiilor inimii şi a circulaţiei
sangvine periferice, furnizarea de informaţii
despre produse şi servicii prin reţelele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare în legătură cu suplimente alimentare cu
conţinut de magneziu ce contribuie la susţinerea
funcţiilor inimii şi a circulaţiei sangvine periferice.

───────

(210) M 2020 02443 (111)171495
(151) 10/04/2020
(732) CAPITAL BUSINESS

CONSULTING SRL, STR.
VICEAMIRAL IOAN MURGESCU
NR. 33, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Digital Service Manager
Professional (dsmpro)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

(210) M 2020 02447 (111)171312
(151) 13/04/2020
(732) BRONIC SYSTEM 2018, STR.

(540)

BRONIC SYSTEM 2018
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

───────

ALEXANDRU ILIESCU NR. 78,
CAMERA 3, JUD. CĂLĂRAȘI, 
MUN.OLTENIȚA, CĂLĂRAȘI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 02497 (111)171209
(151) 15/04/2020
(732) S.CARMO-LACT PROD SRL,

(540)

MONOR Cottage bulgarași din
brânză de vacă cu smântână

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1034304/20.11.2020, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirilor: "Cottage"
şi "bulgarași din brânză de vacă cu smântână".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
08.01.06; 25.01.18; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru,
maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29.  Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02597 (111)171479
(151) 22/04/2020
(732) CARPATVIN GRUP SRL, STR.

BECIU DOMNESC NR. 2, JUD.
VRANCEA, ODOBESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

LP La Podgorii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25; 24.11.18; 03.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, alb, galben,
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

STR. PRINCIPALA NR. 153B, 
JUD.BISTRITA-NASAUD, 
MONOR,427175, BISTRIȚA 
NĂSĂUD,ROMANIA
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(210) M 2020 02633 (111)171621
(151) 24/04/2020
(732) FONDUL NAȚIONAL DE

(540)

IMM INVEST

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Activităţi de creditare (acordarea din
fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi
asumarea angajamentelor de garantare a
creditelor şi a altor instrumente de finanţare
a entităţilor), afaceri financiare, investiţii de
capital, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, evaluare financiară,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
studii financiare, servicii financiare, împrumuturi
în rate, împrumuturi (finanţare), servicii de
garanţii.

───────

(210) M 2020 02651 (111)171598
(151) 25/04/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR.
1 DECEMBRIE NR. 198, SAT
TUNARI, JUD. ILFOV, COMUNA
TUNARI, ILFOV, ROMANIA
MARIAN STAN, STR. BUCEGI
NR. 76, SAT NEGOIESTI, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BRAZI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CAMPIONATUL NAȚIONAL
AL COLUMBODROAMELOR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin
bannere.
41. Activități sportive, activități sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 02676 (111)171337
(151) 27/05/2020
(732) DIANA-MIHAELA TOMA, STR.

CIOCÂRLIEI NR. 11B, JUD ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Săptămânaţională

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
20.07.02

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale

GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU INTREPRINDERILE
MICI ȘI MIJLOCII SA - IFN, STR.
ȘTEFAN IULIAN NR. 38, 
SECTOR1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 02681 (111)171282
(151) 27/04/2020
(732) ALEXANDRU RADUCANU, STR.

COLENTINA NR. 16, BL. A3, AP.
70, BUCURESTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, AP. 91,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

The Marketer
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2020 02692 (111)171646
(151) 28/04/2020
(732) S.C. PROING CONSULT S.A.,

STR. KOSSUTH LAJOS NR. 24,
AP. 4, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

PROING GRUP Professional
Engineering Design
Leading Technology

Professional Solutions

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 01.15.15

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de 
publicaţiielectronice nedescarcabile, publicarea
de  texte, publicarea  cărţilor,  servicii  de 
instruire,  servicii  educaţionale, predare, 
publicarea de ziare şi  reviste electronice online, 
accesibile  prin  intermediul  unei  reţele 
globale de calculatoare, publicare multimedia 
de  reviste,  jurnale,  ziare,  organizarea  de 
evenimente.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 02701 (111)171149
(151) 28/04/2020
(732) SC MULTI LINE SHOP SRL,

(540)

DRAGĂ FĂ,
#NOISUNTEMUNTRIB

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.08;
02.09.25; 24.15.01; 26.13.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:magenta, roșu,
albastru, galben, mov, verde, maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 02713 (111)171267
(151) 28/04/2020
(732) Florin Sângeorzan, STR. LUPENI

NR. 11, JUDEȚUL BISTRITA
NASAUD, BISTRIȚA, 420048,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 02.07.23; 02.01.23

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

ȘOSEAUA BERCENI NR. 8,
OBIECTIV HALĂ, ETAJ 2, 
SECTOR4, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

mkb-System Productia
de Dispozitive

Medicale Mecatronice
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(210) M 2020 02720 (111)171559
(151) 29/04/2020
(732) HERA MEDICAL SRL, STR. I.

P. PAVLOV NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Smach
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme cosmetice pentru faţă şi corp,
Creme cosmetice de mâini, Creme de
noapte (cosmetice), Creme tonifiante (produse
cosmetice), Cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, Produse cosmetice naturale, Produse
cosmetice organice, Produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), Produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, Produse cosmetice
hidratante, Produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), Produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, Produse cosmetice pentru
păr, Produse autobronzante (cosmetice),
Anticearcănecorectoare (cosmetice), Pudre
cosmetice pentru faţă, Farduri cosmetice pentru
pleoape, Farduri cosmetice pentru ochi, Loţiuni
solare (cosmetice).
35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
toate serviciile incluse în lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase, cu excepţia
serviciilor care pot avea legătură cu produsele
pentru albire şi alte substanţe de spălare,
curăţare, lustruire, degresare şi preparate
abrazive.

───────

(210) M 2020 02751 (111)171343
(151) 30/04/2020
(732) COSM FAN CARMANGERIE SRL,

STR. 1 MAI NR. 40, JUD. CLUJ,
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MOLDOVAN CARMANGERIA
SANNICOARA MINTENAŞURI

COASTE DE PORC
GLAZURATE CU

SOS DULCE-PICANT
În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1032437/02.11.2020, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

"CARMANGERIA SANNICOARA" şi "COASTE DE
PORC GLAZURATE CU SOS DULCE-PICANT".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 08.05.01; 08.05.04; 25.01.13;
27.01.12

(591) Culori revendicate:maro, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, păsări şi vânat, extracte de carne,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse de carne.

───────
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(210) M 2020 02753 (111)171344
(151) 30/04/2020
(732) COSM FAN CARMANGERIE SRL,

STR. 1 MAI NR. 40, JUD. CLUJ,
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MOLDOVAN CARMANGERIA
SANNICOARA GUSTOȘE
COTLET DE BERBECUȚ

În conformitate cu art. 23 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1032438/02.11.2020,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: "CARMANGERIA
SANNICOARA" şi "COTLET DE BERBECUȚ".

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
08.05.01; 08.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb,
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, păsări şi vânat, extracte din carne,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse de carne.

───────

(210) M 2020 02768 (111)171299
(151) 30/04/2020
(732) AŞEZĂMINTELE BRÂCOVENEŞTI

"BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA",
STR. SFINŢII APOSTOLI NR. 60,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Așezămintele Brâncovenești
„Biserica Domnița Bălașa”

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 02770 (111)171443
(151) 30/04/2020
(732) CONSTANTIN GRECU, ALEEA

DECEBAL NR. 17, BL. G8, SC.
B, AP. 11, JUDETUL IASI, IASI,
700230, IAȘI, ROMANIA

(540)

Game of Masks
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Joc interactiv cu cartonaşe, de dezvoltare
personală şi autocunoaştere.

───────
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(210) M 2020 02773 (111)171462
(151) 30/04/2020
(732) MALINA LUX SRL, STR. MIEILOR

NR. 4, JUDEŢ OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE PRORIETATE
INTELECTUALA, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Malina GUSTĂ CLIPA!
GUST BUN & ENERGIE # 97

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor din carne, păsări şi
vânat, prezentarea pentru vânzare și vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat
sau platforme online terțe, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
de promovare şi de informare, administraţie
comercială, gestionarea afacerilor comerciale,
activităţi de import-export, lanţuri de magazine,
publicitate, publicitate, marketing si promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare

şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.

───────

(210) M 2020 02801 (111)171520
(151) 04/05/2020
(732) ANTECH CONSULTING SRL,

STR. POTCOAVEI NR. 48, BL.
48, SC. 12, LOT 2, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

WISER

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru( Hex
#3582c4, Hex #34a6de, Hex #365aa9)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
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acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 02802 (111)171341
(151) 04/05/2020
(732) GYULA-TIBOR UJLAKY , STR.

HEVEDER NR. 224A, JUDEŢUL
HARGHITA, VOSLABENI,
HARGHITA, ROMANIA

PRANANADI DARSAYANA
SANGHANADI

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1034609/24.11.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "PRANANADI" şi "SANGHANADI".

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.01.04;
26.03.01; 26.03.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Editarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii de
specialitate, în scop publicitar.

41. Organizarea de cursuri, întruniri,
simpozioane, conferinţe, colocvii, tabere cu
participare celor mai buni
practicieni din ţară şi străinătate, acordarea de
posibilitîţi de studiere şi aprofundare a practicilor
naturiste şi
energetice, furnizate de materiale de studiu,
editarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii de
specialitate.
44. Consultanţă medicală calificată şi alte
metode de terapie complementare, oferirea de
ajutor medical pacienţilor care
doresc îmbunătăţirea stării de sănătate prin
metode naturiste şi energetice.

───────

(210) M 2020 02805 (111)171354
(151) 04/05/2020
(732) INTERCONTINENTAL GREAT

BRANDS LLC, DEFOREST
AVENUE 100, EAST HANOVER ,
NJ 07936, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(540)

HALLS Respiră şi hai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Tablete de uz farmaceutic.
30. Produse de cofetărie nemedicinale,
bomboane cu ciocolată, ciocolată, produse de
cofetărie care conţin zahăr, produse de cofetărie
inclusiv lemn dulce, caramele, dulciuri, jeleuri,
bomboane, gumă de mestecat, produse de
cofetărie înghețate, produse de patiserie răcite,
înghețată, torturi, biscuiţi şi deserturi (dulciuri).

───────

(740) STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION S.R.L., STR.
LUJERULUI NR. 6, BLOC 100, SC. B,
ET. 3, AP. 56, SECTOR 6,
BUCUREŞTI,  061133,  ROMANIA

(540)

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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(210) M 2020 02810 (111)171180
(151) 22/07/2020
(732) S.C. BACANIA BOIEREASCA

S.R.L., STR. VILELOR NR.
272, BIROU NR. 5, JUDETUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 0727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BĂCĂNIA BOIEREASCĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Bacon (slănină), mezeluri, grăsimi
comestibile, șuncă, gemuri, untură, pate de ficat /
pastă de ficat, carne, carne conservată, cărnuri
sărate, învelișuri pentru cârnați, naturale sau
artificiale, cârnați.
35. Publicitate, publicitate prin poștă, producția
de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, managementul interimar al afacerii,
facturare, marketing, publicitate online pe o
rețea de calcularoare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing cu
public țintă, publicitate radio.

───────

(210) M 2020 02828 (111)171590
(151) 05/05/2020
(732) DIANA-RAMONA FOTA, STR.

(540)

Ghidul Motociclistului
Începător

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1036392/14.12.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Ghidul Motociclistului Începător".

(531) Clasificare Viena: 20.07.02; 26.04.05;
26.04.18; 27.05.01; 18.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

SOLD. PETRE M. TINA NR. 2, 
BL.L9B, SC. B, AP. 56, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02830 (111)171601
(151) 05/05/2020
(732) SC EKO PAPIR SRL, STR. GABOR

ARON, NR. 18, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP. 13,
JUDEŢUL HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, 530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

UH

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.25; 24.17.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1495C), negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software de calculator (programe), programe
de calculator.
16. Produse de imprimerie, fotografii, cărți,
calendare, cataloage, tipărituri, publicații
periodice, reviste, ziare, registre, buletine
informative, agende, broșuri, ilustrații, portrete,
materiale tipărite, publicații tipărite, gravuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Servicii de publicare on-line, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
multimedia, publicare de reviste, publicare
de texte, publicare de cărți, publicare de
ziare, publicare de documente, publicare de
jurnale, publicare de anuare, publicarea de
calendare, publicarea de fotografii, publicare de
publicații periodice, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, publicare
de reviste electronice, publicare de buletine
informative, publicare multimedia a ziarelor,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, publicare de cărți audio, publicare de fișe
informative,  servicii  de  publicare  electronică, 
servicii  de publicare de reviste,  publicare de
reviste pe internet, pregătirea de texte pentru
publicare, publicare de materiale educative
tipărite, servicii de publicare de hărți, publicare
și editare de cărți, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți și recenzii, publicare
de reviste și cărți, publicare de produse de
imprimerie, publicare de manuale de instruire,
publicare online de ziare electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia de materiale tipărite, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, publicarea
de produse de imprimerie, servicii pentru
publicarea de ghiduri, publicarea de reviste
pentru consumatori, publicarea de materiale
multimedia  online,  publicare  de  materiale  și 
publicații tipărite, servicii de publicare de
text electronic, publicare de cărți în domeniul
divertismentului, publicare și editare de materiale
tipărite, publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți legate de tehnologia
informației, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, publicare de reviste
în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, altele decât textele
publicitare, publicare de texte sub formă de
mijloace electronice, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
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televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și multimedia.
42. Întreținerea programelor de calculator,
actualizarea programelor de calculator,
modificare de programe de calculator, dezvoltare
de programe de calculator, scriere de programe
de calculator, actualizare de pagini de internet,
proiectare și creare de pagini principale și pagini
de internet, servicii de creare de pagini web
de Internet, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, proiectare și dezvoltare
de pagini de internet, servicii de design privind
publicarea de documente.

───────

(210) M 2020 02836 (111)171150
(151) 05/05/2020
(732) CLINICA DE CHIRURGIE A

MAINII DR. VILCIOIU S.R.L.,
SOS GHERMANESTI NR. 29,
P27 PARTER, AP. 3, JUD. ILFOV,
GHERMANESTI, 42435124, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CLINICA DE CHIRURGIA
MAINII DR. VILCIOIU

La data de 19.11.2020, cu adresa nr.1034239,
solicitantul ,in conformitate cu prevederile art.
23 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv asupara
denumirii CLINICA DE CHIRURGIA MAINII

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 02.09.15;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(PANTONE=2728C,
PANTONE=2727C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 02860 (111)171440
(151) 05/05/2020
(732) Alina Mihaela Stoian, STR.

(540)

FOAIE PENTRU MINTE,
INIMĂ ȘI LITERATURĂ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, materiale
didactice și de instruire.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

SCOALA FLOREASCA NR. 2, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 02909 (111)171647
(151) 07/05/2020
(732) S.C. PROING CONSULT S.A.,

STR. KOSSUTH LAJOS NR. 24,
AP. 4, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

PROING CONSULT
Professional

Engineering Design
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1036686/16.12.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Professional Engineering Design".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare

industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 02935 (111)171485
(151) 13/05/2020
(732) MIRCEA DOREL COZMA, STR.

NEGOIULUI NR. 69, JUD. MURES,
TARGU MURES, 540461, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

BEST OIL
Prin adresa nr.1036789 din data de 17.12.2020,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.23

alin.1 din Legea 84/1998, republicata, declara ca nu
invoca un drept exclusiv asupra denumirii BEST OIL

(531) Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Antigel.
3. Lichid de parbriz.
4. Uleiuri, vaseline pentru scopuri industriale,
lubrifianţi.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 02973 (111)171633
(151) 06/11/2017
(732) Isobal, S.A., AVDA. CONDE

DEL SERRALLO, 10, L'ALCUDIA
(VALENCIA), E-46259, SPANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

smartwash by ISTOBAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.15; 26.11.22

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software de calculator, aplicații software de
calculator, descărcabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, terminale de plată
pentru instalații de spălare.

───────

(210) M 2020 02977 (111)171147
(151) 17/06/2020
(732) SC ALINDA RO SRL, SOS.

CENTURII NR. 5-7, JUDETUL
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Geozim VF 100
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii, și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și

alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, aditivi care conțin
enzyme utilizați în industria alimentară.

───────

(210) M 2020 02988 (111)171303
(151) 08/05/2020
(732) MIRCEA TRIFU-MARIAN, STR.

ENERGIEI NR. 3, BL. 1, SC. B, ET.
1, AP. 19, JUDEȚUL ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA
MARIANA ADAM, STR. ENERGIEI
NR. 3, BL. 1, SC. B, ET. 1, AP. 19,
JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADANYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, 510109, ROMANIA

(540)

TRIFU IMOBILIARE MT
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1033902/17.11.2020, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii:"IMOBILIARE".

(531) Clasificare Viena: 24.17.21; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

622

(210) M 2020 03021 (111)171515
(151) 08/05/2020
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, BULEVARDUL BARBU
VACARESCU NR. 201, ETAJ
11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DAMBOVITA MALL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.16;
26.04.18; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede).
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 03027 (111)171658
(151) 10/05/2020
(732) ALCORP PRODESIGN SRL,

ALEEA CRISTINA NR. 3, BL. 3,
SC. C, ET. 1, AP. 4, CAMERA 1,
JUDEȚUL TULCEA, TULCEA,
820200, TULCEA, ROMANIA

(540)

ZICO

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 200),
galben (Pantone 145, 110), verde
(Pantone 376, 364), albastru (Pantone
279, 287), mov, roz ( Pantone 239)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03059 (111)171311
(151) 11/05/2020
(732) SC PRESS MEDIA ELECTRONIC

(540)

ştiri Diaspora
Românii împreună!

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1036208/11.12.2020, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "ştiri Diaspora".

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

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.

SRL, PIAŢA PRESEI LIBERE NR.1,
 CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE22, 
23, 52, 53, 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie  și  articole  de  birou,  cu  excepția 
mobilei,  adezivi pentru  papetărie  sau  menaj, 
materiale  de  desen și  materiale  pentru  artiști, 
pensule, materiale didactice și de instruire, foi, 
folii  și  pungi  din  material  plastic pentru 
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,  servicii  de  analiză  industrială, 
cercetare industrială și  proiectare industrială, 
servicii  de control  al  calității  și  de 
autentificare,  crearea  și  dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate si 
instrumente pentru  conducerea,  distribuirea, 
transformarea, acumularea,  reglarea  sau 
comanda  curentului  electric, aparate  și 
instrumente  pentru  înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea  sau  procesarea  sunetului,
imaginilor  sau  datelor,  suporturi  media
înregistrate  și  descărcabile,  software  de 
calculator,  suporturi  media  digitale sau 
analogice  de  înregistrare  și  de  stocare  fără
conținut,  mecanisme  pentru  aparate  cu 
preplată,  case  de marcat,  dispozitive  de 
calculat,  calculatoare  și dispozitive  periferice 
de  calculator,  costume  de  scafandru, măști 
pentru  scafandri,  tampoane  de  urechi pentru 
scafandri, cleme nazale pentru scafandri și 
înotători, mănuși  de  scafandru,  aparate  de 
respirat  sub apă  pentru  înot  subacvatic, 
extinctoare.
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(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - 2030 Pro ATC
La data de 27.11.2020, cu adresa nr.1035021,
solicitantul ,in conformitate cu prevederile art.
23 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupara denumirii CNC - 2030 Pro ATC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare,cu excepţia celor
destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată, cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare, cu excepţia celor
destinate transportului.

───────

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - 1325 Pro ATC
La data de 27.11.2020, cu adresa nr.1035022,
solicitantul ,in conformitate cu prevederile art.
23 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupara denumirii CNC - 1325 Pro ATC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare,cu excepţia celor
destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată, cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare, cu excepţia celor
destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03117 (111)171225
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI, BACĂU, ROMANIA

(210) M 2020 03119 (111)171230
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI,  BACĂU, ROMANIA
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(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - 2130 Pro ATC
La data de 27.11.2020, cu adresa nr.1035023,
solicitantul ,in conformitate cu prevederile art.
23 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupara denumirii CNC - 2130 Pro ATC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare,cu excepţia celor
destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată, cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare, cu excepţia celor
destinate transportului.

───────

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - F 1500
La data de 27.11.2020, cu adresa nr.1035034,

solicitantul ,in conformitate cu prevederile
art. 23 alin.( 1) din Legea 84/1998,

republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupara denumirii CNC - F 1500

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 03120 (111)171226
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

(210) M 2020 03123 (111)171227
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI, BACĂU, ROMANIA

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor  şi  pentru  fabricare,  maşini  pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire şi
tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini de
prelucrat  lemnul,  maşini  pentru  asamblare 
automată cu  excepţia  maşinilor  robotizate 
destinate transportului,  mecanisme  robotice 
(roboţi industriali) pentruprelucrarea lemnului,
maşini  robotizate de finisare,  cu  excepţia  celor 
destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor,  lucrări  de  birou,  servicii  de  comerţ 
online  şi  offline  cu  produse  din  clasa  7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor  şi  pentru  fabricare,  maşini  pentru 
producerea şiprocesarea materialelor, maşini şi 
aparate pentrutăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi  tratarea suprafeţelor,  maşină  de  făcut 
borduri  cu  un singur  prag,  maşină  de  pliat, 
maşini  de  prelucrat  lemnul, maşini  pentru 
asamblare  automată,  cu  excepţia maşinilor 
robotizate destinate transportului, mecanisme
robotice (roboţi industriali) pentru prelucrarea
lemnului,  maşini  robotizate  de  finisare,  cu 
excepţia celordestinate transportului.

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI, BACĂU, ROMANIA
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(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - F 1200
La data de 27.11.2020, cu adresa nr.1035035,

solicitantul ,in conformitate cu prevederile
art. 23 alin.( 1) din Legea 84/1998,

republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupara denumirii CNC - F 1200

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - 1325 Special
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1035039/27.11.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"CNC" şi "1325 Special".

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare,cu excepţia celor
destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată, cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare, cu excepţia celor
destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03124 (111)171261
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI,  BACĂU, ROMANIA

(210) M 2020 03125 (111)171263
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI,  BACĂU, ROMANIA

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor  şi  pentru  fabricare,  maşini  pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire şi
tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini de
prelucrat  lemnul,  maşini  pentru  asamblare 
automată cu  excepţia  maşinilor  robotizate 
destinate transportului,  mecanisme  robotice 
(roboţi  industriali)  pentru  prelucrarea 
lemnului,  maşini  robotizate  de finisare,  cu 
excepţia celor destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor,  lucrări  de  birou,  servicii  de  comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor  şi  pentru  fabricare,  maşini  pentru 
producerea şiprocesarea materialelor, maşini şi 
aparate  pentru  tăiere,  forare,  şlefuire, 
ascuţire  şi  tratarea suprafeţelor,  maşină  de 
făcut  borduri  cu  un singur  prag,  maşină  de 
pliat,  maşini  de  prelucrat  lemnul, maşini 
pentru  asamblare  automată,  cu  excepţia
maşinilor  robotizate  destinate  transportului, 
mecanismerobotice (roboţi industriali) pentru 
prelucrarea lemnului,  maşini  robotizate  de 
finisare,  cu  excepţia  celor destinate 
transportului.
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(210) M 2020 03126 (111)171262
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - 1325 Pro ATC+4
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1035038/27.11.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"CNC" şi "1325 Pro ATC+4".

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 03127 (111)171201
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - 2030 Pro ATC+4
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1035037/27.11.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"CNC" şi "2030 Pro ATC+4".

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor  şi  pentru  fabricare,  maşini  pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire şi
tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini de
prelucrat  lemnul,  maşini  pentru  asamblare 
automată cu  excepţia  maşinilor  robotizate 
destinate transportului,  mecanisme  robotice 
(roboţi industriali) pentruprelucrarea lemnului,
maşini  robotizate de finisare,  cu  excepţia  celor 
destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor,  lucrări  de  birou,  servicii  de  comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor  şi  pentru  fabricare,  maşini  pentru 
producerea şiprocesarea materialelor, maşini şi 
aparate  pentru  tăiere,  forare,  şlefuire, 
ascuţire  şi  tratarea suprafeţelor,  maşină  de 
făcut  borduri  cu  un singur  prag,  maşină  de 
pliat,  maşini  de  prelucrat  lemnul, maşini 
pentru  asamblare  automată,  cu  excepţia
maşinilor  robotizate  destinate  transportului, 
mecanismerobotice (roboţi industriali) pentru 
prelucrarea lemnului,  maşini  robotizate  de 
finisare,  cu  excepţia  celor destinate 
transportului.

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor  şi  pentru  fabricare,  maşini  pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire şi
tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini de
prelucrat  lemnul,  maşini  pentru  asamblare 
automată cu  excepţia  maşinilor  robotizate 
destinate transportului,  mecanisme  robotice 
(roboţi industriali) pentruprelucrarea lemnului,
maşini  robotizate de finisare,  cu  excepţia  celor 
destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor,  lucrări  de  birou,  servicii  de  comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor  şi  pentru  fabricare,  maşini  pentru 
producerea şi  procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentrutăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi  tratarea suprafeţelor,  maşină  de  făcut 
borduri  cu  un singur  prag,  maşină  de  pliat, 
maşini  de  prelucrat  lemnul, maşini  pentru 
asamblare  automată,  cu  excepţia maşinilor 
robotizate destinate transportului, mecanisme
robotice (roboţi industriali) pentru prelucrarea
lemnului,  maşini  robotizate  de  finisare,  cu 
excepţia celordestinate transportului.
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(210) M 2020 03128 (111)171202
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - 1325 Pro x 3
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1035036/27.11.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"CNC" şi "1325 Pro x 3".

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7.  Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare, cu excepţia celor
destinate transportului.
35.  Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată, cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare, cu excepţia celor
destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03129 (111)171224
(151) 13/05/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RUBIQ CNC - 2030 Pro x 3
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1035040/27.11.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"CNC" şi "2030 Pro x 3".

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare, cu excepţia celor
destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini şi
aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţelor, maşină de făcut borduri
cu un singur prag, maşină de pliat, maşini
de prelucrat lemnul, maşini pentru asamblare
automată, cu excepţia maşinilor robotizate
destinate transportului, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
maşini robotizate de finisare, cu excepţia celor
destinate transportului.

───────
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(210) M 2020 03139 (111)171585
(151) 13/05/2020
(732) BIOAGRIFERT SRL, STR.

BUDAPESTA NR. 3C, GARAJ
34, BL. 1, SCARA B, ETAJ
DEMISOL, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Bioagrifert

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.11

(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 03166 (111)171253
(151) 18/05/2020
(732) ASOCIAŢIA ''CLUBUL CÂINILOR

UTILITARI'', INTRAREA
MARATONULUI NR. 2, BL. N6, SC.
5, AP. 67, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CLUBUL CÂINILOR
UTILITARI caini-utilitari.ro

În conformitate cu art. 23 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1035251/02.12.
2020, solicitantul nu revendică un drept

exclusiv asupra denumirii: caini-utilitari.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.18;
03.01.08; 03.01.24; 29.01.14; 01.01.03;
26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi,
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

630

(210) M 2020 03171 (111)171247
(151) 14/05/2020
(732) SC ECOVER RECYCLING SRL,

STR. SIRIULUI NR. 25, BL. 18B,
SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

(540)

e ECOVER RECYCLING
Value for the future

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 03185 (111)171207
(151) 14/05/2020
(732) S.C. ANNABELLA S.R.L., STR.

BARAJULUI NR. 52, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

NĂSCUT ȘI CRESCUT
ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
07.15.05

(591) Culori revendicate:maro, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete.
35. Servicii de publicitate în legătură cu
produsele fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, servicii de
promovare în legătură cu produsele fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL.14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 03187 (111)171629
(151) 14/05/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

SILVA LAGER
NEGRU PREMIUM

NEAGRĂ LEGENDARĂ
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrate la
OSIM cu nr. 1035543/04.12.2020, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

"reţetă consacrată", "7% ALC. VOL.", "RO",
"BERE CRAFT", "AUTENTIC ROMÂNEASCĂ".

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 25.01.19

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere nefiltrată, bere fără alcool, bere cu
conţinut scăzut de alcool, bere cu suc de fructe.

───────

(210) M 2020 03188 (111)171627
(151) 14/05/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

SILVA LAGER BLOND
PREMIUM BLONDĂ

DESĂVÂRŞITĂ
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrate la OSIM cu
nr. 1035544/04.12.2020, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirilor: "reţetă
perfecţionată", "5,2% ALC. VOL.", "LAGER", "RO",

"BERE CRAFT", "AUTENTIC ROMÂNEASCĂ".

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 06.01.02

(591) Culori revendicate:roşu, crem, negru,
alb, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, bere fără alcool, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────
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(210) M 2020 03189 (111)171628
(151) 14/05/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., STR.

NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

SILVA PALE ALE ROMÂNESC
MÂNDRĂ ROMÂNEASCĂ

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrate la OSIM cu

nr. 1035545/04.12.2020, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirilor: "reţetă

originală", "5,5% ALC. VOL.", "PALE ALE", "RO",
"BERE CRAFT", "AUTENTIC ROMÂNEASCĂ".

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 05.05.20

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, bere nefiltrată, bere fără alcool, bere cu
conţinut scăzut de alcool, bere cu suc de fructe.

───────

(210) M 2020 03199 (111)171502
(151) 15/05/2020
(732) MAIA MAGIC THERM SRL, STR.

SIRETULUI NR. 18, COMUNA
SĂUCEŞTI, JUD. BACĂU, SAT
SĂUCEŞTI, BACĂU, ROMANIA

(540)

MM THERM FERESTRE SI USI
În conformitate cu art. 23 din Legega nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrate la OSIM cu nr. 1035310/03.12.2020,
solicitantul nu invocă un drept exclusiv
asupra denumirii: "FERESTRE ŞI USI".

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armatură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────
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(210) M 2020 03228 (111)171514
(151) 18/05/2020
(732) PLANTEXTRAKT S.R.L., SAT

RADAIA, JUDEŢUL CLUJ,
COMUNA BACIU, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.A. POPOVICI NIŢU STOICA &
ASOCIAŢII, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 239, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010567, ROMANIA

(540)

NASIRUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 03253 (111)171566
(151) 18/05/2020
(732) EMERALD PBC ENTERPRISE

SRL, STR. SERGENT CUIBARU
ION NR. 70-76, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EMERALD WOODART

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,

corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────

(210) M 2020 03257 (111)171608
(151) 18/05/2020
(732) CIPRIAN PASNICU, STR.

CERNĂUŢI NR. 24, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

RHIZOME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,  ROMANIA

comod,  aceste servicii  pot  fi  asigurate  de 
magazine  en  gros  sau en  detail,  prin 
cataloage  de  vânzare  prin corespondenţă  sau 
prin  mijloace  electronice,  de  exemplu  prin 
intermediulsite-urilor web sau al emisiunilor 
de teleshopping,  gestiunea  afacerilor 
comerciale,  administraţie comercială,  lucrări 
de  birou,  servicii  de marketing,  publicitate  şi 
promovare, servicii de cercetare şi informaţii 
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale 
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line  de   comerţ    cu  amănuntul   şi/sau   cu

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând  transportul  lor),  pentru  a  permite 
clienţilor să levadă şi să le achiziţioneze cât mai
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(210) M 2020 03284 (111)171613
(151) 19/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

JOKER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.
5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03322 (111)171481
(151) 20/05/2020
(732) MABI'S MOB 2013 SRL, STR.

CREMENITA NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MABI'S calitate.
creativitate. inovatie

(531) Clasificare Viena: 03.01.24; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier.
35. Servicii de comerţ intern şi internaţional, en
gros, on line, en detail, licitare, publicitate.
37. Servicii de construcţii şi zidărie, vopsitorie
interior şi exterior, servicii de tâmplărie, tencuire.
40. Servicii de vopsire.
42. Servicii de proiectare design mobilier.

───────

(210) M 2020 03334 (111)171389
(151) 16/07/2020
(732) S.C. LEARNACT S.R.L., INTR.

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

TRAINSILVANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

cu ridicată,  publicitate,  managementul 
afacerilor,  administrarea  afacerilor,  lucrări  de 
birou.

───────

MESTEACĂNULUI NR. 10, 
CAM. 5,PARTER, JUD. ILFOV, 
OTOPENI,  ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2020 03341 (111)171576
(151) 21/05/2020
(732) SC MEDCHIM EXPERT SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 18, CLADIREA
C17, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

KAMY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie de bucătărie, prosoape de hârtie, batistuțe
de hârtie, bavete din hârtie, role de bucătărie
(hârtie), pungi de gunoi din hârtie, şervețele din
hârtie, şervețele de masă din hârtie, saci de
gunoi din hârtie (pentru uz casnic).

───────

(210) M 2020 03342 (111)171573
(151) 21/05/2020
(732) SC MEDCHIM EXPERT SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 18, CLADIREA
C17, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

FANNY

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie de bucătărie, prosoape de hârtie, batistuțe
de hârtie, bavete din hârtie, role de bucătărie
(hârtie), pungi de gunoi din hârtie, şervețele din
hârtie, şervețele de masă din hârtie, saci de
gunoi din hârtie (pentru uz casnic).

───────

(210) M 2020 03345 (111)171574
(151) 21/05/2020
(732) SC MEDCHIM EXPERT SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 18, CLADIREA
C17, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

BELONA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie de bucătărie, prosoape de hârtie, batistuțe
de hârtie, bavete din hârtie, role de bucătărie
(hârtie), pungi de gunoi din hârtie, șervețele din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, saci de
gunoi din hârtie (pentru uz casnic).

───────

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA
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(210) M 2020 03374 (111)171484
(151) 22/05/2020
(732) S.C. STUDIOBLU S.R.L., STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 16B, JUD ILFOV,
MĂGURELE, 077125, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CORECT DAUNE
DESPAGUBIRI

DIN ACCIDENTE
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1037186/21.12.2020, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
"DAUNE DESPAGUBIRI DIN ACCIDENTE".

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08;
26.11.09

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, servicii
de colectare a datoriilor și despăgubirilor din
accidente rutiere și de muncă.

───────

(210) M 2020 03409 (111)171539
(151) 14/07/2017
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY

CENTER, IVAR AVENUE,
SUITE 1100 LOS ANGELES,
CALIFORNIA, 1710, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

CLEARSOUND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05;
26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Suporturi media preînregistrate, anume,
suporturi digitale, discuri video digitale, discuri
digitale versatile, compact discuri, înregistrări
audio, și video descărcabile, DVD-uri, CD-
uri, discuri digitale de înaltă definiție și
discuri optice, toate cu conținut de natură
religioasă, educațională și filozofică, suporturi
media preînregistrate, anume, suporturi digitale,
discuri video digitale, discuri digitale versatile,
compact discuri, înregistrări audio și video
descărcabile, DVD-uri, CD-uri, discuri digitale de
înaltă definiție și discuri optice, toate cu conținut
de natură religioasă, educațională și filozofică
conținând restaurare de sunete, înregistrări
audio, mixaje audio, copiere de sunete și
tehnologie de transfer de sunet protejate,
amplificatoare portabile, cutii special adaptate
pentru păstrarea sau transportul de echipament
audio portabil sau suporturi preînregistrate.

───────
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(210) M 2020 03411 (111)171546
(151) 25/05/2020
(732) CALEA FERATA INGUSTA

S.R.L., STR. UZINEI NR. 1,
JUD. HUNEDOARA, CRISCIOR,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Mocaniţa Apusenilor
În conformitate cu art. 23 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1037561/24.12.2020,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Mocaniţa Apusenilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
18.01.12; 06.01.02

(591) Culori revendicate:roz, gri, verde inchis,
alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 03436 (111)171620
(151) 26/05/2020
(732) CATALIN PRODAN, STR.

(540)

Arturo B. ; IN
CAUTAREA FASCINATIEI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, mese (mobilier), unități (mobilier),
mobilier vechi, comode (mobilier), dulapuri
(mobilier), mobilier capitonat, mobilier baie,
birouri (mobilier), dulapuri ca mobilier, birouri
modulare (mobilier), mobilier pentru depozitare,
mobilier pentru magazine, mobilier pentru
dormitor, mobilier de grădină, mobilier de
baie, mobilier pentru copii, mobilier convertibil
tapițat, mobilier din lemn, mobilier de bucătărie,
mobilă și mobilier, scaune înalte (mobilier),
mobilier de interior, mobilier integrat, fotolii,
perne pentru fotolii, somiere pentru paturi,
somiere de pat, somiere cu arcuri, paturi, paturi-
canapea, paturi divan, paturi pentru copii, paturi
din lemn, stupi de albine, rame pentru stupi,
rafturi de stupi, pătuțuri pentru copii, mese
pentru birouri, divane, divane din lemn, cadre
pentru divane nemetalice, paturi care includ și
divane, mobilă antichizată, mobilă din bambus,
mobilă cu pat încorporat, scaune, scaune înalte,
scaune rabatabile, scaune de birou, scaune de
lucru, canapele, canapele extensibile, canapele
rabatabile, canapele de perete, canapele (care
sunt extensibile), canapele de două locuri, mese,
mese decorative, mese de bucătărie, mese
pentru grădină, birouri și mese, mese pentru
computer.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

MEDUZEI NR. 8-10, JUD.
CONSTANTA, EFORIE NORD, 
905350, CONSTANȚA, ROMANIA
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ridicata în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate.

───────

(210) M 2020 03440 (111)171280
(151) 26/05/2020
(732) IOANA ŞUFANĂ, INT. SOLZILOR

NR. 15, ET. 2+M, AP. 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STAR DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 07.01.08;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și

gaze. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03473 (111)171602
(151) 26/05/2020
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ta-Da! .ro Și
comanda e la ușa ta!

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 29.01.12;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

B-DUL. BUCUREŞTII NOI NR.140, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03477 (111)171640
(151) 26/05/2020
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MT Marius Tuțu inspire
people worldwide

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare  și  dispozitive  periferice  de 
calculator,  costume  de  scafandru,  măști 
pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri
și înotători, mănuși de scafandru, aparate
de respirat sub apă pentru înot subacvatic,
extinctoare.
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foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03507 (111)171643
(151) 27/05/2020
(732) DRAGHICI LAURA RUXANDRA -

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
BD. INDEPENDENTEI NR. 7, BL.
15, ET. P, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOPENI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

chic fleuriste

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Aranjamente din flori proaspete sau
naturale.
35. Organizarea de expoziții de flori și plante în
scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2020 03509 (111)171355
(151) 27/05/2020
(732) STEA-ROM SRL, PIAȚA UNIRII

NR. 6, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

La Tara FRUIT BIO
ROMANIA 2014

În conformitate cu art.23 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1036824/17.12.2020, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: "FRUIT BIO" şi "ROMANIA 2014" .

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.12;
05.01.16

(591) Culori revendicate:verde, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 03551 (111)171146
(151) 28/05/2020
(732) SC ALINDA RO SRL, SOS.

CENTURII NR. 5-7, JUDETUL
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Geozim VF 9714
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

───────

(210) M 2020 03553 (111)171609
(151) 28/05/2020
(732) OCTAL IMPORT EXPORT SRL,

STR. TRAIAN NR. 226, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 24046, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EL RUBIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă

îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03554 (111)171610
(151) 28/05/2020
(732) OCTAL IMPORT EXPORT SRL,

STR. TRAIAN NR. 226, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 24046, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OCTAL ORIGINAL TASTE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 03559 (111)171660
(151) 29/05/2020
(732) FRANCESCO GIOVANNI MARIO,

(540)

vrflix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2020 03580 (111)171615
(151) 29/05/2020
(732) URBANITY SRL, BD. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 24A, BL. 331,
SC. A, ET. 3, AP. 12, CAMERA 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MC CLEAN servicii
profesionale de curăţenie

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1036747/16.12.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "servicii profesionale de curăţenie".

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX=#4ac0c2), gri (HEX=#96999e,
HEX=#c2bac0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de curățenie, servicii de curățenie
industrială, servicii de curățenie pentru birouri,
servicii de curățenie pentru hoteluri, servicii de
menaj (servicii de curățenie), furnizare de servicii
de curățenie, servicii de curățenie a școlilor,
servicii de curățenie în uzine industriale, servicii
de curățenie pentru case particulare, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii curățenie instituții de stat, servicii de
curățenie spitale și centre cu destinație medicală,
curățenie în spațiile comerciale, curățenie în
spații publice, servicii de curățenie pentru cluburi,
pe bază de contract, servicii de curățenie pentru
birouri, pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază de
contract, curățenie în locații înainte și după
evenimente.

BD. GHEORGHE ŞINCAI, NR.15B,
ET. 7, AP. 58, SECTOR 4 ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────
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(210) M 2020 03642 (111)171607
(151) 02/06/2020
(732) INTERFOOD PROCESSING SRL,

STR. INDUSTRIILOR NR. 32, JUD.
IASI, BRATULENI, IAȘI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

PROGIENIC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice, produse pentru spălare,
produse de curățare pentru vehicule, detergenți.
5. Săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, dezinfectanți și antiseptice.

───────

(210) M 2020 03655 (111)171469
(151) 02/06/2020
(732) ADOCHIȚI DOREL, STR.

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS.PANTELIMON NR.
243, BL. 52, AP. 18, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

Bluefin Restaurant taste
the flavour of quality

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
11.01.02; 11.01.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
auriu, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cantină, bufet pentru
gustări (snack-bar), bar, bistro, cafenea și
ceainărie, servicii de catering, servicii oferite de
bucătari personali.

───────

TUFĂNELELOR NR. 1, BLOC P30,
SC. 2, ETAJ 1, AP. 15, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NICUȘOR ADOCHIȚI, STR.
TUFĂNELELOR NR. 1, BLOC P30,
SC. 2, ETAJ 1, AP. 15, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 03694 (111)171369
(151) 03/06/2020
(732) Bicolor Auto SRL, CALEA LUI

TRAIAN NR. 237, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, 247065,
VALCEA, ROMANIA

(540)

BICOLOR auto Premium
Automotive Paint

Prin adresa nr.1035971 ,din data de 09.12.2020,
solicitantul declara , in conformitate cu

prevederile art.23 alin 1 din Legea 84/1998,
republicata, ca nu invoca un drept exclusiv

asupra denumirii Premium Automotive Paint

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 02.09.14

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Aditivi chimici pentru vopsele.
2. Lacuri (vopsele), vopsele metalizate, vopsele
fără solvent, stabilizatori pentru vopsele, diluanți
pentru vopsele, vopsele cu lac, vopsele pentru
mașini, vopsele pentru automobile, aditivi pentru
vopsele, vopsele rezistente la apă, vopsele
pentru prevenirea ruginii, preparate pentru
uscarea vopselelor, solvenți pentru diluarea
vopselelor, preparate de acoperire transparente
(vopsele), agenți stabilizatori folosiți la vopsele.
3. Produse pentru îndepărtarea vopselei,
solvenți pentru îndepărtarea vopselelor.
40. Amestecarea de vopsele.

───────

(210) M 2020 03696 (111)171436
(151) 03/06/2020
(732) RBT DOTCOM SRL, STR. PROF.

NECULAI ZAMFIRESCU NR. 41,
JUD. IASI , IASI, 700717, IAȘI,
ROMANIA

(740) M.D.P RIGHTS AGENCY SRL
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. LUNGA NR. 270,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RBT design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.04.09

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03698 (111)171197
(151) 03/06/2020
(732) VALENTIN CONSTANTIN

VLADUCA, BD. INDEPENDENTEI
NR. 9, BL. J5, AP. 11, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

BODYFIT
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Distribuţie produse şi aparate sportive şi de
fitness (transport).

───────

(210) M 2020 03699 (111)171631
(151) 03/06/2020
(732) VALENTIN CONSTANTIN

VLADUCA , B-DUL.
INDEPENDENŢEI NR. 9, BL. J5,
AP. 11, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, ROMANIA

(540)

FITTRONIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Distribuţie (transport) de produse şi aparate
sportive şi de fitness.

───────

(210) M 2020 03700 (111)171196
(151) 03/06/2020
(732) VALENTIN CONSTANTIN

VLADUCA , B-DUL.
INDEPENDENŢEI NR. 9, BL. J5,
AP. 11, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, ROMANIA

(540)

ALIBIBI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Servicii de import pentru: jocuri,
jucării, obiecte de divertisment, articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului.
39. Distribuţie (transport) de: jocuri, jucării,
obiecte de divertisment, articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului.

───────

(210) M 2020 03706 (111)171388
(151) 11/06/2020
(732) AXOMETAL ENGINEERING S.R.L.,

STRADA PRINCIPALĂ, NR. 492,
JUDEȚ SIBIU, COMUNA GURA
RÂULUI, SIBIU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

AXOMETAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, instalare, curățare, reparare și
întreținere.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, tratamentul și transformarea
materialelor, frezare, servicii de strunjirea
lemnului, servicii de sudură, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, debitarea materialelor, servicii
de debitare, rindeluire (ferăstrău mecanic),
prelucrare de piese pentru alte persoane (servicii
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de prelucrare mecanică), servicii de fabricare
personalizată și montaj.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, dezvoltare
de software pentru proiectare asistată de
calculator/fabricație asistată de calculator (CAD/
CAM), dezvoltare de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date (software)
concepute pentru construcții și producția
automatizată (CAD/CAM), servicii de inginerie
și inginerie asistată de calculator, servicii de
planificare arhitecturală și urbană, software ca
serviciu (SaS).

───────

(210) M 2020 03714 (111)171437
(151) 04/06/2020
(732) AGRII ROMÂNIA SRL, CALEA

LUGOJULUI NR. 3, JUD. TIMIS,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Atlas

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman

şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03718 (111)171199
(151) 04/06/2020
(732) SC BURASIG TOP CONCEPT

SRL, STR. BAILOR NR. 2,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110020, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

BUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială  şi  design  industrial,  servicii  de 
controlși autentificare a calității, proiectarea 
şidezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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12. Prelate pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, prelate ajustabile pentru
vehicule.

22. Prelate, prelate pentru autovehicule
(neajustate).

27. Covorașe pentru autovehicule, preșuri și
covorașe auto.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 03724 (111)171313
(151) 04/06/2020
(732) FLORIN OANĂ, STR. TRAIAN

VUIA NR. 24, BL. V5, AP. 20,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

The Lamp Man -Heating
the soul- Lumina este

căldura sufletului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.05;
13.01.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou (toate
acestea în legătură cu antichităţi şi produse în
consignaţie).

───────

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie  și  articole  de  birou,  cu  excepția 
mobilei,  adezivi pentru  papetărie  sau  menaj, 
materiale  de  desen și  materiale  pentru  artiști, 
pensule, materiale didactice și de instruire, foi, 
folii  și  pungi  din  material  plastic pentru 
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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(210) M 2020 03763 (111)171377
(151) 05/06/2020
(732) TIBERIU-ADRIAN SAUCĂ, SAT

ROMÂNI, JUD. NEAMȚ, COMUNA
ROMÂNI, NEAMȚ, ROMANIA
CORNEL MUNTENAȘ, SAT
GOȘMANI, JUD. NEAMȚ,
COMUNA ROMÂNI, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TIBERIU SI CORNEL

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro, verde, negru, alb, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03771 (111)171186
(151) 05/06/2020
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DACIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────
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(210) M 2020 03778 (111)171174
(151) 05/06/2020
(732) THOMAS ALFRED REES,

STR. HAGI GHIŢĂ NR. 24,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 -
45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PAIN PLAISIR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, cutii din hârtie sau carton, şerveţele
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, folii
din hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare, pungi
şi articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic, ambalaj
din plastic cu bule pentru împachetat sau
ambalat, panouri publicitare din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, etichete din hârtie
sau carton, broşuri, pliante, fotografii, postere,
cupoane tipărite, meniuri tipărite, abţibilduri
(papetărie), protecţii pentru masă din hârtie, feţe
de masă din hârtie
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,

sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată), băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea, ceai
cu gheaţă, pizza, sandvişuri, băuturi pe bază de
ceai, quiche (tarte sărate), făină si preparate din
cereale, gustări pe bază de cereale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pâine şi produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare în legătură cu produse alimentare şi
băuturi destinate oamenilor, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu veselă, tacâmuri
şi decoraţiuni pentru bucătărie, publicitate,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, servicii de registru de
cadouri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
cofetărie şi patiserie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), decorare de alimente,
sculptură în alimente, decorarea de torturi,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────
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(210) M 2020 03779 (111)171175
(151) 05/06/2020
(732) THOMAS ALFRED REES,

STR. HAGI GHIŢĂ NR. 24,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 -
45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PAIN PLAISIR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, cutii din hârtie sau carton, şerveţele
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, folii
din hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare, pungi
şi articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic, ambalaj
din plastic cu bule pentru împachetat sau
ambalat, panouri publicitare din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, etichete din hârtie
sau carton, broşuri, pliante, fotografii, postere,
cupoane tipărite, meniuri tipărite, abţibilduri
(papetărie), protecţii pentru masă din hârtie, feţe
de masă din hârtie.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, ciocolată,

îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată), băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea, ceai
cu gheaţă, pizza, sandvişuri, băuturi pe bază de
ceai, quiche (tarte sărate), făină si preparate din
cereale, gustări pe bază de cereale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pâine şi produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare în legătură cu produse alimentare şi
băuturi destinate oamenilor, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu veselă, tacâmuri
şi decoraţiuni pentru bucătărie, publicitate,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, servicii de registru de
cadouri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
cofetărie şi patiserie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), decorare de alimente,
sculptură în alimente, decorarea de torturi,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

651

(210) M 2020 03782 (111)171168
(151) 05/06/2020
(732) Castaway Television Productions

Limited, AVONMORE ROAD,
GLOUCESTER BUILDING,
KENSINGTON VILLAGE, LONDON,
W14 8RF, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, .BUCUREŞTI

(540)

SURVIVOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Suporturi de stocare a datelor cu înregistrări
de programe de televiziune, înregistrări video
și audio descărcabile (inclusiv programe de
televiziune și programe sportive), software
descărcabil pentru transmisie de conținut
audio și video pe telefoane mobile, tablete,
calculatoare personale și televizoare, software
pentru jocuri, programe pentru jocuri cu ecrane
lcd portabile (software de calculator), jocuri
pe internet descărcabile (software) pentru
a fi folosite pe telefoane mobile și pe
internet, furnizare de materiale video online,
descărcabile, suporturi pentru mouse, huse
și carcase pentru telefoane mobile, telefoane
inteligente și tablete, adaptate, aplicații software
pentru telefoane mobile, telefoane inteligente,
tablete și alte aparate pentru comunicaţii mobile,
aplicații software.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
transmisie, servicii de difuzare interactive,
difuzare de programe de televiziune, televiziune
prin satelit și televiziune prin cablu, servicii de
radiodifuziune, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, servicii de telefonie interactive, servicii
de mesagerie telefonică, servicii de comunicații
prin intermediul undelor radio, telefoanelor,
Internetului, rețelei web mondiale (world wide
web), cablului, satelitului, microundelor și rețelei
electrice, servicii de telefonie și telefonie

mobilă pentru votare și divertisment, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele de calculatoare,
servicii de buletine informative electronice,
servicii de transmisie, difuzare pe pagini web,
difuzare și transmitere de conținuturi audio,
video, teledifuziune prin abonament și transmisie
video la cerere (video-on-demand) prin internet
și prin rețele de comunicații electronice, difuzare
de programe de televiziune pe dispozitive
mobile și anume, telefoane mobile, tablete și
calculatoare personale.
41. Servicii de educație și divertisment, servicii
de divertisment și anume, producție, promovare
și prezentare a unui program de televiziune
de tip "reality-show" transmis în direct prin
intermediul televiziunii și furnizarea de noutăți
și informații cu privire la acesta prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, producție,
prezentare și distribuție de opere audio și video
și materiale incluzând programe de televiziune,
spectacole și concursuri televizate, servicii de
producție de televiziune, emitere simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
posturi și distribuție de televiziune, concursuri
interactive prin telefon, divertisment televizat
care implică participarea publicului, programe
și spectacole de televiziune preînregistrate,
servicii de educație și divertisment prin radio,
televiziune, satelit, cablu, telefon, rețeaua
web mondială (world wide web) și Internet,
furnizare de divertisment de televiziune interactiv
nedescărcabil, online, furnizare de jocuri
interactive, servicii de divertisment interactiv,
producție și prezentare de
competiții, jocuri și divertisment în studio,
divertisment interactiv utilizat pe telefonul mobil,
servicii de jocuri online, servicii de editare,
activități sportive și culturale, organizarea
de competiții, serviciile unui director artistic
(organizarea de spectacole), jocuri on-line printr-
o rețea de calculatoare, planificare, organizare,
coordonare și găzduire de evenimente sociale de
divertisment.

───────
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(210) M 2020 03788 (111)171372
(151) 06/06/2020
(732) GABRIEL GHEORGHIU, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 72,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

CEYSAN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 03789 (111)171373
(151) 06/06/2020
(732) GABRIEL GHEORGHIU, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 72,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

CEYLANOGLU

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2020 03807 (111)171268
(151) 09/06/2020
(732) ANDREIA NICULESCU, STR.

BRAZILIEI 1-3, SC. A, ET. 2, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STROP Gourmet

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03812 (111)171178
(151) 09/06/2020
(732) SC BEST BITE SRL , BD. CAROL I

(540)

JAR & BERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar.

───────

NR. 4, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 
IAȘI, ROMANIA
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(210) M 2020 03814 (111)171176
(151) 09/06/2020
(732) SC BEST BITE SRL , BD. CAROL I

(540)

nish

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:crem, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Cluburi de noapte (divertisment).
43. Restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 03817 (111)171300
(151) 09/06/2020
(732) ROYAL HOSPITAL SRL, STR.

LĂMÂIŢEI NR. 37, CORP A,
MANSARDĂ, AP. 3, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CENTRUL SÂNULUI ROYAL
HOSPITAL BUCHAREST

În conformitate cu art. 23 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1000250/06.01.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: CENTRUL SÂNULUI.

(531) Clasificare Viena: 02.03.05; 27.05.01;
27.05.11; 24.17.25; 26.01.14; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 03819 (111)171284
(151) 09/06/2020
(732) SC POLTERGEIST SRL , STR.

LACULUI NR. 1, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TM, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CASA INSTALATORILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii

NR. 4, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 
IAȘI, ROMANIA
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de agenție de import-export, servicii oferite de un
lanţ de magazine.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2020 03822 (111)171148
(151) 09/06/2020
(732) S.C. THE CHEESECAKE HOUSE

(540)

The Cheesecake
House simple & sweet

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.24; 26.05.02;
26.01.03; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08

(591) Culori revendicate:roz, alb, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Torturi, torturi vegane, prăjituri cu brânză,
biscuiți umpluți cu brânză, cremă de bezea,
bomboane bezea.

───────

(210) M 2020 03839 (111)171276
(151) 10/06/2020
(732) NAIL SECRETS SRL, STR.

STEFAN LUCHIAN, BL. 19, AP. 16,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310151

(540)

My Nail STORE

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse şi preparate pentru manichiură
şi pedichiură, unghii false, geluri şi produse
pentru confecţionarea, camuflarea şi repararea
unghiilor false, geluri de luciu şi geluri colorate
pentru unghii şi unghii false, produse reparatorii
pentru unghii deteriorate (cosmetice), preparate
pentru spălare, de curăţare, lustruire, degresare
şi abrazive.
8. Aparate, ustensile şi seturi pentru manichiură
şi pedichiură.
35. Servicii de comerţ şi publicitate pentru
produse şi preparate pentru manichiură şi
pedichiură, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
demonstraţii cu produse, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor şi a lanţurilor de magazine, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor

S.R.L., STR. NICOLAE IORGA 
NR.14, JUD. MUREȘ, TÂRGU 
MUREȘ, 010434, MUREȘ, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

656

de tip teleshopping, organizarea de expoziţii şi
târguri în scop comercial şi/sau de publicitate.
41. Organizarea de cursuri şi instruire de
specializare în manichiură şi pedichiură,
conferinţe, concursuri şi seminarii.

───────

(210) M 2020 03841 (111)171334
(151) 10/06/2020
(732) ALINA-GEORGIANA MORARU,

ALE. ARUTELA NR. 4, BL. M 16,
SC. 1, ET. 10, AP. 62, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LA MICUȚU'

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 24.17.01

(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 03851 (111)171363
(151) 02/07/2020
(732) Fundatia Umanitara Trust, STR.

CAMPULUI NR. 185, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

DIN SUFLET
PENTRU APUSENI

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 03853 (111)171580
(151) 10/06/2020
(732) FLAVIANA ROTARU, CALEA

GRIVIȚEI NR. 6, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010731, ROMANIA

(540)

MedRO Network

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 26.01.01; 01.15.15; 02.09.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
Red032), albastru (Pantone Blue072),
gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 03876 (111)171614
(151) 10/06/2020
(732) S.C. ROMTOX INVESTING GROUP

S.R.L., ȘOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEGA AIR FRESH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.
5. Dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03877 (111)171606
(151) 10/06/2020
(732) ROMTOX SALES GROUP

SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MEGA TOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03891 (111)171537
(151) 11/06/2020
(732) CONSREP CONSTRUCT S.R.L.,

STR. ARTARULUI NR. 77, JUDEŢ
OLT, CARACAL, OLT, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CR CONSREP construct

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03907 (111)171211
(151) 11/06/2020
(732) SC OMNIASIG VIENNA

INSURANCE GROUP SA, ALEEA
ALEXANDRU NR. 51, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011822, ROMANIA

(540)

OMNI+

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
36. Asigurări.

───────

(210) M 2020 03921 (111)171185
(151) 12/06/2020
(732) S.C. EURO CONS SERGAL

S.R.L., STR. POȘTEI NR. 465, SAT
VOINEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA,
COMUNA VOINEȘTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

PLAZZA EVENTS
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(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.17; 07.01.08; 26.01.01; 26.01.04;
26.01.16

(591) Culori revendicate:crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurant, servicii oferite
de sală de nunți (alimentație publică).

───────

(210) M 2020 03932 (111)171158
(151) 12/06/2020
(732) BYTE NETWORK SRL, STR.

NICOLAE LABIȘ NR. 1, SC. A,
ET. 9, AP. 92, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DELIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, săpunuri cosmetice, creme
cosmetice, produse cosmetice, cosmetice
nemedicinale, farduri cosmetice, cosmetice
pentru buze, creme fluide (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetic), hidratante (produse
cosmetice), preparate hidratante (cosmetic),
produse cosmetic naturale, cosmetice pentru
unghii, uleiuri minerale (cosmetic), produse
cosmetice hidratante, preparate emoliente
(cosmetic), preparate cosmetice pentru baie,
măști de piele (cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetic).

18. Genți, genți casual, bagaje (genți), genți
de umăr, genți de stradă, genți din piele,
genți pentru haine, genți de călătorie, genți
de mână (poșete), genți din imitatie de piele,
genți și portofele din piele, genți de cumpărături
din piele, genți de voiaj din imitație de piele,
genți de voiaj din piele pentru haine, genți
pentru cumpărături fabricate din piele, portofele,
portofele, inclusiv portcarduri, portofele din piele,
portofele pentru carduri, portofele de încheietura
mâinii, portofele atașabile la curea, poșete,
portmonee și portofele, portofele de purtat sub
braț, portofele cu compartimente pentru carduri,
bagaje, pungi, portofele, rucsacuri, rucsacuri
mici, mini-rucsacuri, rucsacuri de zi.
25. Haine de stradă, haine din lână, haine
de stradă pentru femei, haine de stradă
pentru bărbați, haine de ținută informală
(casual), haine și jachete de blană, haine
de stradă pentru fete, haine de stradă
pentru băieți, haine din denim (jachete,
pardesie), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
confecționate din blană, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii.

───────
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(210) M 2020 03935 (111)171432
(151) 12/06/2020
(732) IRENA IOANA BRODOCEANU,

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
NR. 1, BL. A1, SC. A, ET. 9, AP.
3, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
ANCA-MARIA LUNGU-CILIAC,
STR. AVIATORILOR NR. 31, SC. C,
AP. 8, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA- CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII, NR. 152, AP. 95, JUD. CLUJ,
COM. FLOREŞTI, ROMANIA

(540)

Festivalul cu umbrele

(531) Clasificare Viena: 10.03.01; 26.01.05;
27.05.01; 27.05.04; 29.01.14; 24.07.01

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#0000FF), galben
(HEX=#efea07), roșu (Pantone 2347C),
negru (Pantone Black C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03938 (111)171272
(151) 12/06/2020
(732) DRAGOS-COSMIN MANCAS,

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

ATLAS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

BVD. DACIA NR. 6A, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA-NEAMȚ, 
NEAMȚ, ROMANIA

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei 
game  variate  de  bunuri (cu  excepţia 
transportului  acestora),  permiţând clienţilor  să 
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin
intermediul  magazinelor  de  vânzare  cu 
amănuntul,  al punctelor de vânzare cu ridicata, 
prin  intermediul automatelor  pentru  vânzarea 
de  produse,  al  cataloagelor cu  comandă 
prin  poştă  sau  prin  mijloace electronice,  de 
exemplu  prin  intermediul  site-urilor  web sau al 
emisiunilorde tip teleshopping.
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(210) M 2020 03940 (111)171496
(151) 12/06/2020
(732) FOMCO IMOBILIARE SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 801E, COMUNA
CRISTESTI, JUD. MUREŞ, SAT
CRISTESTI, MUREȘ, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FOMCO IMOBILIARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
sau prin intermediul unui site web specializat,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, servicii de comerţ (vânzarea
en gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de bunuri imobile, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii imobiliare, agenţii
imobiliare,  investiţii  imobiliare,  servicii  de 
achiziţii  imobiliare, administrare  de  bunuri 
imobiliare,  intermediere pentru  închirierea  de 
proprietăţi  imobiliare,  furnizare de informaţii  pe 
internet  privind  afacerile  imobiliare,  acordare 
de  credite  imobiliare,  servicii  privind afaceri 
imobiliare, servicii financiare privindproprietăţile
imobiliare, servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare, servicii de consultanţă privind
proprietăţiile  imobiliare,  servicii  de  investiţii 
în proprietăţi imobiliare, servicii de administrare 
de bunuri imobiliare,  servicii   financiare privind
 

proprietăţile imobiliare şi clădirile, servicii de 
căutare  de  proprietăţi imobiliare  naţionale, 
servicii  de  consiliere  privind  evaluarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de cercetare
privind  selectarea  proprietăţilor  imobiliare, 
servicii deasigurări în domeniul proprietăţilor 
imobiliare, servicii  de  finanţare  privind 
dezvoltarea proprietăţilor imobiliare,  servicii  de 
consultanţă  în  materie  de bunuri  imobiliare, 
servicii  de  consiliere  privind  investiţiile în 
proprietăţi  imobiliare,  servicii  de  cercetare
privind  achiziția  de  proprietăți  imobiliare, 
servicii  de consiliere  privind  deţinerea  de 
proprietăți imobiliare,  servicii  de  administrare  a 
bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor, servicii de 
cesiune  de  contracte  de închiriere a 
proprietăţilor imobiliare, servicii deasigurări cu
privire  la  bunuri  imobiliare,  servicii financiare 
pentru achiziționarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
de apartamente, locuințe şi birouri, finanţare
imobiliară, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților  imobiliare,  multiproprietăţi  în
domeniul imobiliar.

37. Construcții, reparații, servicii de instalații,
construcții de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, instalații pentru telecomunicații, instalații
de telefonie, servicii de instalații electrice,
instalații de încălzire centrală, întreținere de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
instalații de mașini pentru birou, instalare de
instalații pentru băi, instalare de instalații de
iluminat, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, instalare de aparatură de bucătărie
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și instalații de spălătorie, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz.

───────

(210) M 2020 03941 (111)171497
(151) 12/06/2020
(732) FOMCO IMOBILIARE SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 801E, COMUNA
CRISTESTI, JUD. MUREŞ, SAT
CRISTESTI, MUREȘ, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FOMCO GREEN RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
sau prin intermediul unui site web specializat,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, servicii de comerţ (vânzarea
en gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de bunuri imobile, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii imobiliare, agenţii
imobiliare,  investiţii  imobiliare,  servicii  de 
achiziţii  imobiliare, administrare  de  bunuri 
imobiliare,  intermediere pentru  închirierea  de 
proprietăţi  imobiliare,  furnizare de informaţii  pe 
internet  privind  afacerile  imobiliare,  acordare 
de  credite  imobiliare,  servicii  privind afaceri 
imobiliare, servicii financiare privindproprietăţile

imobiliare, servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare, servicii de consultanţă privind
proprietăţiile  imobiliare,  servicii  de  investiţii 
în  proprietăţi imobiliare,  servicii  de 
administrare  de  bunuri imobiliare,  servicii 
financiare  privind  proprietăţile  imobiliare şi 
clădirile,  servicii  de  căutare  de  proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
evaluareaproprietăţilor imobiliare, servicii de 
cercetare privind  selectarea  proprietăţilor 
imobiliare,  servicii  de asigurări  în  domeniul 
proprietăţilor  imobiliare, servicii  de  finanţare 
privind  dezvoltarea  proprietăţilor imobiliare, 
servicii  de  consultanţă  în  materie  de bunuri 
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare
privind  achiziția  de  proprietăți  imobiliare, 
servicii  de consiliere  privind  deţinerea  de 
proprietăți imobiliare,  servicii  de  administrare  a 
bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor, servicii de 
cesiune  de  contracte  de închiriere  a 
proprietăţilor imobiliare, servicii deasigurări cu
privire la  bunuri imobiliare, servicii   financiare
pentru achiziționarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
de apartamente, locuințe şi birouri, finanţare
imobiliară, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților  imobiliare,  multiproprietăţi  în
domeniul imobiliar.

37. Construcții, reparații, servicii de instalații,
construcții de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, instalații pentru telecomunicații, instalații
de telefonie, servicii de instalații electrice,
instalații  de  încălzire  centrală,  întreținere  de 
instalații  sanitare,  lucrări  de  instalații  
sanitare,    instalații  de  mașini  pentru  birou,
instalare  de instalații  pentru  băi,  instalare  de 
instalații  de   iluminat,  întreținere   și   reparare
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───────

(210) M 2020 03942 (111)171498
(151) 12/06/2020
(732) FOMCO IMOBILIARE SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 801E, COMUNA
CRISTESTI, JUD. MUREŞ, SAT
CRISTESTI, MUREȘ, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FOMCO VERDE RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
sau prin intermediul unui site web specializat,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, servicii de comerţ (vânzarea
en gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de bunuri imobile, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă, lucrări de birou.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații,
construcții de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații

în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, instalații pentru telecomunicații, instalații
de telefonie, servicii de instalații electrice,
instalații de încălzire centrală, întreținere de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
instalații de mașini pentru birou, instalare de
instalații pentru băi, instalare de instalații de
iluminat, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, instalare de aparatură de bucătărie
și instalații de spălătorie, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz.

───────

(210) M 2020 03947 (111)171374
(151) 12/06/2020
(732) MARIUS-NICUȘOR ICHIM,

STRADA EPUREȘTI NR. 12,
AP. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRIORETAIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor și serviciilor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, închirierea

de instalații în clădiri,  instalare de aparatură 
de bucătărieși instalații de spălătorie, lucrări 
de  instalații sanitare  și  instalare  de  apă  și  de 
gaz.
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───────

(210) M 2020 03948 (111)171271
(151) 13/06/2020
(732) S.C. CERTINSPECT REGISTER

SRL, STR. ZAMBILELOR NR. 96,
ETAJ 1, SECTOR 2, BUCURESTI,
023784, ROMANIA

(540)

#BeSafe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Auditul afacerilor, audit contabil, audit
computerizat, audit financiar, auditare afaceri,

contabilitate și audit, consultanță în domeniul
auditului.
41. Servicii educative pentru adulți în domeniul
auditului.
45. Auditare a conformității de reglementare.

───────

(540)

BabyHuggle

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.05.06; 02.05.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov ( Hex #a92185),
roz (Hex #d84b9a), crem (Hex #fbcfc2)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jucării pentru bebeluși, jucării de pluș, jucării
pentru sugari, jucării pentru cărucioare de copii,
jucării cu activități multiple pentru bebeluși,
jucării flexibile care produc sunete prin strângere,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
jucării de pluș cu păturică de consolare, jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână).

───────

spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri  comerciale sau  publicitare,  furnizarea 
de  clasamente  ale utilizatorilor  în  scopuri 
comerciale  sau publicitare,  sistematizarea 
informaţiilor  în baze de date computerizate, 
actualizareaşi menţinerea datelor în bazele 
de datecomputerizate, publicitate, difuzarea de 
anunțuri publicitare  și  anunțuri  comerciale, 
promovare de produse și  servicii  ale  terților 
prin  intermediul anunțurilor  publicitare  pe 
pagini  de  Internet, promovare  de produse și 
servicii pentru terți, strângerea la un loc, în 
folosul  terţilor,  a  unei game  variate  de 
prestatori  de  servicii  permiţând clienţilor  să 
vadă şi să achiziţioneze în mod convenabil 
aceste servicii.

(210) M 2020 03952 (111)171611
(151) 14/06/2020
(732) C & A COMET SRL, STR. 1 MAI

NR. 24, JUD. CONSTANTA,
MANGALIA, 905500, 
CONSTANȚA,  ROMANIA
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(210) M 2020 03960 (111)171396
(151) 15/06/2020
(732) LEO & OANA COMPANY SRL,

(540)

SCOALA DE SOFERI
KRON DRIVE

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.09;
26.11.25; 18.01.21; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03964 (111)171356
(151) 15/06/2020
(732) S.C. PRIME SELL CORP S.R.L.,

(540)

auguri!

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 1788

C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 98, 
AP.104, JUDEŢUL BRAŞOV, 
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

STR. AUREL VLAICU NR. 60, 
BL.J, SC. A, ET. 3, AP. 14, 
CAMERA 2,JUD IAȘI, IAȘI, IAȘI, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.3, 
AP. 11, JUD. IAŞI, COD POȘTAL
700730, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 03971 (111)171159
(151) 15/06/2020
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

(540)

PUFILINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03976 (111)171307
(151) 15/06/2020
(732) ATENA MELANIA BLOJ, STR.

TINERETULUI NR. 42, JUDEŢ
MUREŞ, SINCRAIU DE MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

5 minute PENTRU SUFLET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Conținut media (fişiere descărcabile).
45. Servicii religioase.

───────

(210) M 2020 03978 (111)171203
(151) 15/06/2020
(732) HAJNALKA KOVACI, SAT

GHIOROC NR. 10, JUDEȚUL
ARAD, COMUNA GHIOROC,
ARAD, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GP Group

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru administrarea de jocuri și
jocuri de noroc online, software pentru aplicații

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1, 
SAT COSTI, JUDEŢUL GALAŢI,
COMUNA VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA
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de calculator cu jocuri și jocuri de noroc, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru pariuri, aplicaţii de pariuri
sportive, software pentru administrarea de jocuri
şi jocuri de noroc online, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri de
noroc, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri şi
jocuri de noroc, software interactiv, programe
de calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, maşini
de numărat şi sortat bani.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri,
administrare (organizare) de jocuri de poker,
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de divertisment cu aparate de
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc în
scopuri de divertisment, coordonare de jocuri
de noroc pentru mai mulţi jucători, servicii
de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile, furnizare de săli pentru aparate de
jocuri tip slot-machine, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slot-machine (maşini de
jocuri), cazinouri, servicii specifice cazinourilor,
servicii de cazino (jocuri), servicii de cazino
on-line, servicii de cazino, pariuri şi jocuri
de noroc, pariuri hipice, servicii de pariuri,
servicii de pariuri sportive online, servicii
din domeniul pariurilor sportive, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de loterii, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, furnizarea
facilităţilor de recreere, producţia de spectacole,
divertisment de televiziune, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.

───────

(210) M 2020 03979 (111)171204
(151) 15/06/2020
(732) HAJNALKA KOVACI, SAT

GHIOROC NR. 10, JUDEȚUL
ARAD, COMUNA GHIOROC,
ARAD, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GP GROUP bingo 1x2 bet

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, alb, auriu,
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software pentru administrarea de jocuri și
jocuri de noroc online, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri și jocuri de noroc, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru pariuri, aplicaţii de pariuri
sportive, software pentru administrarea de jocuri
şi jocuri de noroc online, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri de
noroc, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri şi
jocuri de noroc, software interactiv, programe
de calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, maşini
de numărat şi sortat bani.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri,
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administrare (organizare) de jocuri de poker,
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de divertisment cu aparate de
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc în
scopuri de divertisment, coordonare de jocuri
de noroc pentru mai mulţi jucători, servicii
de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile, furnizare de săli pentru aparate de
jocuri tip slot-machine, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slot-machine (maşini de
jocuri), cazinouri, servicii specifice cazinourilor,
servicii de cazino (jocuri), servicii de cazino
on-line, servicii de cazino, pariuri şi jocuri
de noroc, pariuri hipice, servicii de pariuri,
servicii de pariuri sportive online, servicii
din domeniul pariurilor sportive, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de loterii, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, furnizarea
facilităţilor de recreere, producţia de spectacole,
divertisment de televiziune, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.

───────

(210) M 2020 03992 (111)171254
(151) 29/06/2020
(732) CĂTĂLIN NICOLAE MĂGDĂLIN,

BD. DACIA NR. 2, BL. 2, SC.
B, ET. 4, AP. 39, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610019, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

4 MEN CEREMONY

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.07.02; 27.07.17; 09.01.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc în folosul terţilor
a unei game variate de produse, în special
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
accesorii (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănutul, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshoping, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
marketing, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, publicitate, promovarea vânzărilor pentru
terţi.

───────
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(210) M 2020 03996 (111)171331
(151) 16/06/2020
(732) Mixit s.r.o., STRADA U DUBU NR.

53 , PRAGA 4, 14700, CEHIA
(540)

mixit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.07.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29.  Păsări și vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate

comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri, gheață
(apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03997 (111)171233
(151) 16/06/2020
(732) ANCA GEORGIANA GRIGORE,

STRADA LUNGA NR. 95, AP. 5,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

REVIVE technology

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 05.03.13; 14.01.10

(591) Culori revendicate:gri (HEX
#ADADAD), negru (HEX #383838),
verde (HEX #61C600)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

670

procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NINETEEN HUNDRED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
(210) M 2020 03998 (111)171557
(151) 16/06/2020
(732) S.C. MCM OPTIK S.R.L., 

BD-UL GRIVITEI NR. 1A, 
CAMERA9, JUDEŢ BRAŞOV, 
BRAŞOV,BRAȘOV, ROMANIA
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(210) M 2020 04000 (111)171536
(151) 16/06/2020
(732) DAMARIS COM S.R.L., STR.

ARTARULUI NR. 77, BIROU 1
SI SECRETARIAT 2, JUD. OLT,
CARACAL, OLT, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DM DAMARIS COM

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.16; 26.04.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04001 (111)171544
(151) 16/06/2020
(732) SANPET MEDICAL S.R.L., STR.

RAZBOIENI NR. 61, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sana Mente

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.07; 24.13.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 04002 (111)171512
(151) 16/06/2020
(732) ANDREI LEȘAN, BLD. GEORGE

ENESCU NR. 32, BL. E75, SC. B,
AP. 9, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Pași prin Bucovina

(531) Clasificare Viena: 24.17.11; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu, maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de telecomunicaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04009 (111)171243
(151) 16/06/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

ȘOS. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bunăstare pentru fiecare

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Suporturi magnetice online cuprinzând afișe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afișe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste în scopul campaniilor
electorale.
35. Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri,
congrese, organizarea de conferințe,
organizarea și susținerea de seminarii, instruire,
furnizarea de publicații electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────

(210) M 2020 04024 (111)171508
(151) 16/06/2020
(732) CĂTĂLIN-VICENŢIU

ANDRONACHE, STR. CUMPENEI
NR. 4A, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
BERCENI, SAT BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

QWD Quarter Wheel Drive

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

673

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, aplicații mobile descărcabile,
aplicații software descărcabile, aplicații mașină-
mașină (M2M) descărcabile, aplicații software
pentru telefoane mobile descărcabile, aplicații
pentru fluxul de lucru descărcabile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de date, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de date, software pentru aplicații
de calculator destinat utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software de calculator
pentru aplicații mobile care permit interacțiunea
și interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și anume
integrarea de text, sunet, grafici, imagini fixe și
animate.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 04030 (111)171182
(151) 16/06/2020
(732) DOMENIUL BOGDAN SA, STR.

GRIGORE MORA NR. 13, PARTER,
AP. 1, BIROUL 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 -
45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dapix
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri, băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 04034 (111)171424
(151) 17/06/2020
(732) ASOCIAȚIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCAȚIE ȘI
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ,
STR. GHEORGHE DEM
TEODORESCU NR. 16 BIS,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030916,
ROMANIA

(540)

Grădinița Bambi Step by Step
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(531) Clasificare Viena: 03.04.07; 03.13.01;
26.11.01; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie (grădiniţă particulară), instruire,
divertisment.

───────

(210) M 2020 04036 (111)171332
(151) 17/06/2020
(732) CAPITALIA DISTRIBUTION S.R.L.,

STR. DOAMNA GHICA NR. 6, BL.
3, SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BRICOMAX

(531) Clasificare Viena: 14.03.20; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04037 (111)171535
(151) 17/06/2020
(732) TOM BEBE SHOP S.R.L., STR.

ANA IPATESCU NR. 8, SC. A,
ET. 4, AP. 15, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BEBE TOM BEBE

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 26.01.02;
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
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pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(740) ROVALCONS SRL - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ORIZONTULUI NR. 1, BL.
R10, AP. 27, JUDEȚUL PRAHOVA,
CAMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

IMOBILIARE
VALEA PRAHOVEI

Prin adresa nr.1036638 din data de 15.12.2020,
solicitantul, in conformitate cu prevederile

art.23 alin.1 din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drept exclusiv asupra

denumirii IMOBILIARE VALEA PRAHOVEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 02.01.17; 02.01.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou şi în special: servicii de comerţ cu materiale
de construcţii, servicii de agenţie de import-
export, afaceri comerciale, publicitate, reclamă,

servicii de comerţ (cumpărare vânzare) de bunuri
imobiliare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare şi în special: afaceri
imobiliare, agenţii imobiliare, consultanţă în
domeniul imobiliar, brokeraj cu garanţii reale
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalare
şi în special: construcţii, reparaţii, renovări,
amenajări de terenuri (construcţii), servicii în
domeniul constructiilor, asistenţă tehnică în
domeniul construcţiilor, consultanţă în domeniul
construcţiilor.
42. Cercetare științifică şi industrială,
programare pentru calculatoare şi în special:
activităţi de proiectare-arhitectură, evaluarea
tehnică a proprietăţilor imobiliare.

───────

(210) M 2020 04048 (111)171550
(151) 17/06/2020
(732) MARIA - CARLA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MegaChef

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

(210) M 2020 04045 (111)171529
(151) 17/06/2020
(732) INTERMONT SRL, 

B-DUL CAROL I NR. 41, ETAJ P, 
JUD. PRAHOVA,SINAIA, 
PRAHOVA, ROMANIA

DOBRONĂUȚEANU, INTRAREA
BITOLIA NR. 28, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 04050 (111)171252
(151) 17/06/2020
(732) DELICII DIN APUSENI SRL,

STR. REVOLUŢIEI 1848 NR. 29,
JUDEŢUL ALBA, CIMPENI, ALBA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

HAIOŞERIE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:crem, maro, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de comerţ cu produse de
patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2020 04051 (111)171295
(151) 17/06/2020
(732) GRUP EDITORIAL LITERA SRL,

STR. MOECIU NR. 7A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

citeşte.ro

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.02;
27.05.07; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, roşu, galben,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 04052 (111)171551
(151) 17/06/2020
(732) MARIA - CARLA

DOBRONĂUȚEANU , INTRAREA
BITOLIA NR. 28, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MaxiChef
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 04058 (111)171221
(151) 17/06/2020
(732) EDUARD-CRISTIAN CĂTĂNOIU,

STR. ȘTRAUBING NR. 208,
CARTIER GORANU, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

HAITA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Servicii de telecomunicaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04059 (111)171222
(151) 17/06/2020
(732) EDUARD-CRISTIAN CĂTĂNOIU,

STR. ȘTRAUBING NR. 208,
CARTIER GORANU, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

FRUCTIFER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04063 (111)171556
(151) 17/06/2020
(732) SC AGROLAND BUSINESS

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
MARTIR LEONTINA BANCIU NR. 6,
AP. 110, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300024

(540)

agroland CAVIMIN
ADITIV FURAJER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
03.07.03; 25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare (dietetice) pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04083 (111)171152
(151) 18/06/2020
(732) ANCA ALEXANDRA GUSA, STR.

DOAMNA GHICA NR. 32B, BL.
T3, ET. 9, AP. 902, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PUTEREA Ziarul Puterea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.05; 26.04.16

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii electronice, descărcabile.
16. Tipărituri, ziare, publicaţii tipărite.
38. Comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace
electronice de comunicare), transmiterea
prin satelit, furnizarea de forumuri online,
transmiterea de mesaje, servicii de agenţie de
presă, comunicaţii radio, transmiterea fişierelor
digitale.
41. Publicarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, servicii de reporter de ştiri,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile.
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru
terţi.

───────

SYSTEM SRL, STR. GĂRII NR.14, 
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300167, TM, ROMANIA
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(210) M 2020 04088 (111)171591
(151) 18/06/2020
(732) S.C. BUBULINA ANISIA S.R.L.,

STR. HOGII NR. 3C, JUDEȚUL
VALCEA, RAMNICU VALCEA ,
VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

B Botez cu Bubulina

(531) Clasificare Viena: 09.03.05; 26.02.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04090 (111)171154
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

WSU West Summer University

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea de seminarii, predare,
servicii educaționale, servicii de instruire,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).

───────
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(210) M 2020 04092 (111)171153
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

YTM

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Informaţii despre educaţie, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire).

───────

(210) M 2020 04093 (111)171157
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

YOUTH ELITE UVT

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea de ateliere,
organizarea şi susţinerea de seminarii, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 04094 (111)171156
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

univibes

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de divertisment.
───────
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(210) M 2020 04095 (111)171145
(151) 18/06/2020
(732) AMPECOS S.R.L., COMUNA

VALEA VIILOR NR. 60, JUD.
SIBIU, SAT MOTIŞ, 557291, SIBIU,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540543

(540)

brielmaier romania

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(210) M 2020 04096 (111)171155
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Open Intelligent
Grid innovation is a
collective adventure

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de competiţii (educaţie şi
divertisment), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea de
seminarii.

───────

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei 
game  variate  de  bunuri (cu  excepţia 
transportului acestora), permiţând  clienţilor să 
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, serviciile fiind furnizate prin intermediul
magazinelor  de  vânzare  cu  amănuntul,  al 
punctelor  de vânzare  cu  ridicata,  prin 
intermediul  automatelor pentru  vânzarea  de 
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice (prin intermediul
site-urilor  web,  al  emisiunilor  de  tip 
teleshopping,  almagazinelor online), servicii de 
comerț cu mașiniși unelte agricole, servicii de
comerţ  cu  piese de  schimb  și  accesorii 
pentru mașini și unelteagricole.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, servicii de
întreţinere și reparaţii maşini și unelte agricole,
servicii  de  întreţinere  și  reparaţii  piese  de 
schimb  şi accesorii  pentru  maşini  şi  unelte 
agricole.
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(210) M 2020 04107 (111)171531
(151) 18/06/2020
(732) ASOCIAŢIA PENTRU SPAŢIUL

MEDIA TRANSILVAN, SAT
SALARD NR. 727, JUD. BIHOR,
SALARD, 417450, BIHOR,
ROMANIA

(540)

jóállás.ro AZ ERDÉLYI
ÁLLÁSBISZTRÓ

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 02.01.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu ( R:239
G:183 B:6), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare în special servicii
de consultanță privind plasarea personalului,
servicii de consultanță în recrutare, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță privind
recrutarea de personal, consultanță în materie
de personal, consultanță privind selectarea
de personal, consultanță profesională privind
administrarea personalului, consultanță în
materie de angajări, consultanță în domeniul
recrutării de personal, servicii de consultanță
pentru orientare profesională, consultanță
privind plasarea forței de muncă, servicii de
consultanță privind recrutarea de personal,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
servicii de consiliere și consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
servicii de consultanță în domeniul carierei
(altele decât cele cu scop educativ și de

instruire), servicii de consultanță privind studiul
de piață, consultanță în materie de rapoarte de
piață, consultanță în domeniul analizei activității
economice, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).
41. Servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de simpozioane, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de conferințe, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, consultanță
profesională referitoare la educație, consultanță
în materie de formare, servicii de consultanță
în domeniul educației, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii
de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, servicii de consultanță cu
privire la formarea angajaților, servicii de
consultanță referitoare la elaborarea de cursuri
de formare, servicii de consultanță privind
educația și pregătirea profesională a managerilor
și a personalului, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire).

───────

(210) M 2020 04110 (111)171532
(151) 18/06/2020
(732) ASOCIAŢIA PENTRU SPAŢIUL

MEDIA TRANSILVAN, COMUNA
SALARD NR. 727, JUDEŢUL
BIHOR, SAT SALARD, BIHOR,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)

Székelyhon tv

(740) “HARCOV” A.P.I. S.R.L., STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10E, 
SC.B, AP. 9, JUD. COVASNA, 
SFÂNTUGHEORGHE, 520089, 
COVASNA,  ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 26.01.10; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (RGB R 222,G
60, B 63) , gri (RGB R 147, G 149, B
152)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Producție de televiziune, programare de
televiziune (planificare), servicii ale studiourilor
de televiziune, producție de programe de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de spectacole de televiziune, de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, producție de programe animate
pentru televiziune și televiziunea prin cablu,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
producție de efecte speciale pentru televiziune,
producție de programe educative de televiziune,
producții de film, televiziune și radio, producere
de emisiuni-concurs pentru televiziune, furnizare
de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată,
închirierea de posturi de radio și televiziune,
producție de programe de televiziune cu
subtitrare, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile pe

canale de televiziune cu plată, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil.

───────

(210) M 2020 04127 (111)171351
(151) 22/06/2020
(732) CORNEL PACHE, STR. TARGU

NEAMT NR. 14A, BL. B37, ET. 4,
AP. 89, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KIKLAB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04129 (111)171616
(151) 19/06/2020
(732) DRAGOS FOOD SRL,

PRELUNGIREA UNIRII NR. 69,
CAMERA 1, PARTER, LOC.
MIHAILESTI, JUDETUL GIURGIU,
MIHAILESTI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

DELI.CIOS Marea
familie a gustului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
24.17.02

(591) Culori revendicate:verde, roșu, negru,
alb

38. Televiziune prin cablu (difuzare),
comunicare de informații prin televiziune,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
transmitere de programe de televiziune,
difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
televiziune prin satelit, difuzare de programe de
televiziune, transmisie de date computerizate
prin televiziune, exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin conectarea
cablului la receptoarele de televiziune, leasing
de echipamente de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, exploatare de rețele de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe  de  televiziune,  radiodifuziune  de 
programe de televiziune pe internet, servicii 
de  televiziune  radiodifuzată pentru  telefoane 
mobile,  difuzare  de  programe radio  și  de 
televiziune,  difuzare  de  programe de 
televiziune  prin  cablu,  radiodifuziune  de
programe de televiziune folosind servicii video
la cerere și de televiziune cu plată, difuzare
de programe de radio și televiziune interactive,
transmiterea de programe de televiziune
prin sateliți spațiali, furnizarea accesului la
televiziune prin aparate de decodare.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată), sandvișuri.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04130 (111)171617
(151) 19/06/2020
(732) DRAGOS FOOD SRL,

PRELUNGIREA UNIRII NR. 69,
CAMERA 1, PARTER, LOC.
MIHAILESTI, JUDETUL GIURGIU,
MIHAILESTI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

Flămânzilă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.01
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,

compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată), sandvișuri.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04137 (111)171256
(151) 19/06/2020
(732) S.C. KNOWLEDGE TRANSFER

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TITIA CONSTRUIEŞTE
ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru,
portocaliu, galben, bleu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

S.R.L., STR. 10 MAI, BL. 25, 
SC.A, AP. 10, JUDEŢ DAMBOVITA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
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28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04138 (111)171257
(151) 19/06/2020
(732) S.C. KNOWLEDGE TRANSFER

(540)

TITIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, galben. bleu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04143 (111)171259
(151) 19/06/2020
(732) ONG ASOCIATIA SPORTIVA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

C.S.LIGNITUL PANDURII
TARGU JIU 1963

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 02.01.20;
03.03.01; 21.03.01; 24.01.01; 24.01.08;
24.01.09; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb,
roșu, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

S.R.L., STR. 10 MAI, BL. 25, 
SC.A, AP. 10, JUDEŢ 
DAMBOVITA,TÂRGOVIŞTE, 
DAMBOVIȚA,  ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

CLUB SPORTIV CEO 2017
PANDURII, STR. 1 DECEMBRIE
1918 NR. 67, BL. 67, SC. 1, ET. 2,
AP. 5, JUDEȚUL GORJ, TARGU 
JIU, GORJ, ROMANIA

───────
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(210) M 2020 04144 (111)171401
(151) 19/06/2020
(732) VALSPAR B.V., STR.

ZUIVERINGWEB NR. 89, OLANDA,
LELYSTAD, 8243 PE, TARILE DE
JOS

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, NR.
94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 500178
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DEBEER REFINISH

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Vopsele, vernisuri, lacuri, grunduri, diluanți
pentru vopsele, straturi de acoperire
transparente utilizate ca vopsele, umpluturi
pentru vopsea, agenți de uscare pentru vopsele,
aditivi pentru vopsea, straturi de protecție pentru
automobile sub formă de agenți de finisare
pentru suprafață, agenți reducători, agenți de
întărire, agenți de activare și grunduri pentru
umplere (vopsele).

───────

(210) M 2020 04149 (111)171400
(151) 19/06/2020
(732) VALSPAR B.V., STR.

(540)

DEBEER REFINISH
(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 19.01.25;

26.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 21.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, grunduri, diluanți
pentru vopsele, straturi de acoperire
transparente utilizate ca vopsele, umpluturi
pentru vopsea, agenți de uscare pentru vopsele,
aditivi pentru vopsea, straturi de protecție pentru
automobile sub formă de agenți de finisare
pentru suprafață, agenți reducători, agenți de
întărire, agenți de activare și grunduri pentru
umplere (vopsele).

───────

ZUIVERINGWEB NR. 89, 
OLANDA,LELYSTAD, 
8243 PE, TARILE DEJOS

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, 
NR.94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 
500178BRAȘOV, BRAȘOV, 
ROMANIA
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(210) M 2020 04152 (111)171548
(151) 19/06/2020
(732) NUTS FOR NUTS SRL, BD. IULIU

MANIU NR. 17-21, PARTER, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

NUTS FOR NUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2020 04161 (111)171255
(151) 19/06/2020
(732) HORATIU OLTEAN, STR.

GHIOCEILOR NR. 96, JUD. SIBIU,
MEDIAS, SIBIU, ROMANIA

(540)

VITROMETAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Perii (cu excepția pensulelor), veselă, sticlă
brută, sticlă ornamentală, sticlă neprelucrată,
sticlă imprimată, sticlă emailată, sticlă pictată,
sticlă semiprelucrată, cristaluri (sticlărie), sticlă
prelucrată parțial, căni din sticlă, sculpturi din
sticlă, ghivece de sticlă, farfurii din sticlă, sticlă
colorată decorativă, vaze din sticlă, figurine din
sticlă, statuete din sticlă, veselă din sticlă, dopuri
de sticlă, sticlă (materii prime), vase din sticlă,
ornamente din sticlă, articole de sticlărie, figurine
din sticlă colorată, căni fabricate din sticlă,
recipiente (baloane de sticlă), sfere ornamentale
din sticlă, sticlă de geam netezită, baloane de
sticlă (recipiente), flacoane de sticlă (recipiente),
sculpturi realizate din sticlă, mărgele din sticlă
semiprelucrată, sticle din sticlă (recipiente),
obiecte decorative (artistice) din sticlă.
35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate în reviste, organizarea de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate
și marketing, publicitate prin bannere,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate directă prin poștă.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea și conducerea
de workshop-uri.

───────
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(210) M 2020 04166 (111)171335
(151) 19/06/2020
(732) BOGDAN SILVIU STREZA , STR.

SURORILOR NR. 87, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MALUL MĂRII

(531) Clasificare Viena: 18.04.02; 27.05.01;
26.01.16; 26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2020 04200 (111)171234
(151) 22/06/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

WEMBLEY PINK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04201 (111)171217
(151) 22/06/2020
(732) MARIO BET SLOTS SRL, STR.

FERDINAND NR. 94, CAMERA
10, BL. F19B, SC. B, ET. P, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, CONSTANŢA,
900654, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

mario bet.ro pariuri sportive

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 26.13.25; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde deschis, alb,
galben, verde închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Activităţi de jocuri de noroc, pariuri sportive,
servicii specifice cazinourilor, administrarea de
cazinouri şi de saloane de pariuri şi de jocuri
de noroc, administrarea de case de pariuri,
organizarea de jocuri de noroc, organizarea de
jocuri de noroc prestate online, organizarea de
jocuri pe bani, organizarea de loterii, organizarea
de cluburi de noapte (divertisment).

───────

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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(210) M 2020 04217 (111)171575
(151) 22/06/2020
(732) IN - OUT BEAUTY COSMETICS

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 48, ET.1, CAM.5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19 SECTOR 1, BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(540)

IN OUT BEAUTY COSMETICS
Improve yourself

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.12; 02.03.01;
02.03.02; 26.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice și de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 04220 (111)171384
(151) 22/06/2020
(732) ATIMOL SRL, STRADA:

SALCAMULUI NR. 6, JUD.
MARAMURES, TARGU LĂPUȘ,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
PORII, NR. 152, AP. 96, JUDEŢUL
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

IDEAL AUTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
15.07.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#141313), galben (HEX #EFBB19), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de reparaţii, întreţinere,
alimentare cu carburant şi încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, întreţinerea şi repararea
anvelopelor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, reşaparea anvelopelor, servicii de
șablare, echilibrarea anvelopelor, gresarea
vehiculelor/lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii).

───────
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(210) M 2020 04222 (111)171387
(151) 22/06/2020
(732) ROXIS FINE CUT SRL-D, STRADA

POET VASILE CARLOVA NR. 29,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 300315,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

pur.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, topuri (articole vestimentare),
articole vestimentare pentru bărbați
(îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 04224 (111)171232
(151) 22/06/2020
(732) S.C. ENDRESS POWER ROMÂNIA

S.R.L., STR. OSLO NR. 4, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE S.R.L.,
B-DUL TAKE IONESCU NR. 24 - 28,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ, 300042
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

EP UP TO THE SKY

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Instalații de ridicat (mașini de ridicat), mașini
de măturat, mașini transportoare, încărcătoare.
12. Motostivuitoare, electrostivuitoare
(elevatoare), transpaleți electrici.

───────
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(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Sweetium

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 05.07.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:vișiniu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).

───────

(210) M 2020 04226 (111)171386
(151) 22/06/2020
(732) AGRICOLA ARIMPEX S.R.L., SAT

(740) LUTARIS PROT SRL, STR. ANA
IPĂTESCU NR. 45, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300426, ROMANIA

(540)

ZEMO'S pentru trup si suflet

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, galben,
vișiniu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 04225 (111)171216
(151) 22/06/2020
(732) MAGIC EVENTS FOR YOU SRL-D

STR. D.D. ROSCA NR. 64A,JUD. 
SIBIU, SIBIU, 550043, SIBIU,
ROMANIA

CHARLOTENBURG NR. 2, 
JUD.TIMIS, COMUNA BOGDA, 
TIMIȘ,ROMANIA
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(210) M 2020 04235 (111)171475
(151) 22/06/2020
(732) ELENA OVREIU , STR.

(540)

AYE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Cercetare medicală.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 04240 (111)171177
(151) 22/06/2020
(732) SC BEST BITE SRL , BD. CAROL I

(540)

unfakeable.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de cluburi (discoteci).

───────

(210) M 2020 04260 (111)171208
(151) 23/06/2020
(732) ALEXANDRA ANDREEA

(540)

Jurnal de Fermă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

PRINCIPALA NR. 25, JUDEŢUL
TELEORMAN, DOBROTEȘTI, 
147115,TELEORMAN, 
ROMANIA

NR. 4, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 
IAȘI, ROMANIA

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie , topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog,   mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.

MIRONESCU, CALEA CRANGASI
NR. 36, BL. 13, SC. 1, AP. 3, 
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 04298 (111)171378
(151) 24/06/2020
(732) EUGEN BUŞILĂ, STR.

FURNALIŞTILOR NR. 2, BL. E1,
SC. 2, ET. 7, AP. 73, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

TRIGEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea

şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04299 (111)171371
(151) 24/06/2020
(732) RADU-DĂNUȚ ȘFICHI, ȘOS

PĂCURARI NR. 46, BL. 553, SC. A,
ET. 3, AP. 9, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, COD POȘTAL
700730, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

tabu

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.11; 26.11.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04303 (111)171408
(151) 24/06/2020
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR.VALEA

LUPULUI NR.1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

a+Complex
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 04304 (111)171597
(151) 24/06/2020
(732) PFA ANDREI S. CONSTANTIN-

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHULUI NR. 29, BL. B5, SC.A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Strop De energie. De
voie bună. De prietenie.

by Cătălin Andrei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────

CĂTĂLIN, COMUNA
RĂDUCĂNENI NR. 406, JUD. IAȘI,
IAȘI, ROMANIA
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(210) M 2020 04306 (111)171275
(151) 24/06/2020
(732) INTERSNACK GROUP GMBH

& CO. KG, PETER-MÜLLER-
STRASSE 3, DÜSSELDORF,
40468, GERMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, SC. B, ET.
2, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010588, ROMANIA

(540)

CROCĂNȚELE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse din legume şi cartofi extrudate şi
granulate şi altfel fabricate sau prelucrate, nuci,
nuci caju (acaju), fistic, migdale, alune, arahide,
nuci de cocos (uscate) prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume conservate, uscate
şi preparate, extracte de alge pentru alimente,
produse din ghimbir ca fructe uscate, unt de
arahide.
30. Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate și granulate
şi altfel fabricate sau prelucrate, produse din
ghimbir, ca produse de cofetărie şi jeleuri de
fructe, biscuiţi şi covrigi, batoane musli, constând
în principal din nuci, fructe uscate, seminţe
de cereale prelucrate, ciocolată și produse din
ciocolată, sosuri.
31. Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju,
fistic, migdale, alune, arahide și semințe, toate
acestea neprelucrate, alge neprocesate pentru
consum uman.

───────

(210) M 2020 04307 (111)171492
(151) 24/06/2020
(732) RC ARC DEVELOPMENT

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

arc RC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

SRL, STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU NR. 35, AP.7, 
ET. 2, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

clase:
35. Asigurarea managementului facilităților,
asigurarea dezvoltării furnizorilor, închiriere
de spații publicitare, publicitate, în special,
publicitate referitoare la închirierea imobilelor,
prin broșuri, cataloage și rețele globale de
telecomunicații, funcționarea administrativă a
unui centru comercial, servicii de secretariat și 
de  birou,  servicii  de  secretariat, servicii 
administrative  de  birou  (pentru  terți), 
gestionarea vânzărilor în domeniul imobiliar,
administrarea galeriilor comerciale.
36. Intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestionarea de spații comerciale, de
birouri și de producție, închirierea, leasingul și
administrarea spațiilor de birouri, inclusiv spațiile
comerciale și de birouri, închiriere de clădiri 
comerciale și  rezidențiale,  închiriere  de 
spațiu  în centrele  comerciale,  administrarea 
magazinelor (imobiliar),  închirieri  de  spații 
pentru birouri.

───────
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(210) M 2020 04308 (111)171644
(151) 19/10/2017
(732) CAMPOFRIO FOOD GROUP,

S.A.U., PARQUE EMPRESARIAL
LA MORALEJA, AVENIDA DE
EUROPA, 24, ALCOBENDAS,
MADRID, 28108, SPANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

(540)

Campofrio SNACK'IN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
25.01.15

(591) Culori revendicate:mov, roșu, roz, alb,
crem, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Cărnuri, carne de vânat, extracte din carne,
carne de păsări de curte, peşte, cu excepţia
celui viu, legume congelate, legume în conservă,
legume uscate, legume gătite, fructe conservate,
fructe uscate, fructe congelate, fructe gătite,
jeleuri comestibile, gemuri, ouă, lapte, produse
lactate, uleiuri şi grăsimi, cârnaţi, mâncăruri
preparate constând în principal din carne, gustări
pe bază de carne, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de fructe cu coaja lemnoasă,
gustări pe bază de fructe.

───────

(210) M 2020 04321 (111)171192
(151) 25/06/2020
(732) ASL BEST PROACTIV SRL, STR.

ION BERINDEI NR. 5, BL. OD21B,
SC. E, ET. 6, AP. 204, CAMERA
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS.PANTELIMON NR.
243, BL. 52, AP. 18, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

ASL

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bleumarin, galben,
gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, preparate pentru distrugerea
şoarecilor, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, preparate împotriva
moliilor, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, hârtie împotriva moliilor, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor, insecticide, otravă pentru
şobolani, dezinfectanţi, săpun dezinfectant,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru purificarea și odorizarea
aerului.
11. Brichete cu gaz, brichete pentru aprinderea
gazului, brichete pentru lumânări, brichete
piezoelectrice (altele decât pentru fumători),
brichete piroforice, altele decât cele pentru
fumători, brichete din ceramică folosite la grătare
(neinflamabile), becuri, becuri electrice, lanterne
electrice, lanterne de buzunar.
16. Adezivi pentru papetărie sau de uz casnic:
benzi adezive, benzi de lipit pentru papetărie,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
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lipici pentru latex utilizat în papetărie sau menaj,
lipici sub formă de creioane, lipici cu sclipici,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic
pentru ambalat.
17. Benzi adezive, altele decât pentru papetărie
şi pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, benzi
izolatoare, benzi adezive texturate, materiale
izolatoare pentru cabluri și pentru reţelele
electrice, hârtie izolatoare.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic
sau de bucătărie, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, cârlige de rufe, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, ștergătoare de praf, neelectrice,
cârpe de şters praful (pânze), șervete de
bucătărie, lavete cu fibră abrazivă / lavete pentru
curăţare, deşeuri din bumbac pentru curăţat,
farfurii de unică folosinţă, ustensile pentru şters
praful de pe mobilă, capcane pentru insectele
zburătoare, capcane pentru şoareci și șobolani.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători, articole pentru fumători, în
special brichete pentru fumători și chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import - export, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 04322 (111)171248
(151) 24/06/2020
(732) GALL STUDIO DESIGN S.R.L.,

BULEVARDUL LACUL TEI NR.
109, PARTER, BL. 13A, SC. 1,
AP. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SCPA PÂRVU ȘI ASOCIAȚII, STR.
VASILE CONTA NR. 4, ET. 3-5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020953,
ROMANIA

(540)

ART FACTORY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu.
20. Decoraţiuni de perete, din lemn, dulăpioare,
dulapuri (mobilier), dulapuri compartimentate,
dulăpioare suspendate, dulapuri de haine, uși
de dulapuri, dulapuri pentru dormitor, fețe
pentru dulapuri, dulapuri cu bază, dulapuri
pentru pantofi, corpuri de dulapuri, dulapuri ca
mobilier, dulapuri de depozitare, dulapuri pentru
haine, dulapuri din lemn, dulapuri pentru baie,
dulapuri pentru separarea camerei, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
papetărie (mobilier), dulapuri pentru calculatoare
(mobilier), piese pentru dulapuri (nemetalice),
dulapuri pentru depozitare (mobilier), dulapuri
de depozitare (mobilier), dulapuri prevăzute cu
oglindă, mobilier, paravane (mobilier), mese
(mobilier), comode (mobilier), uși pentru mobilier,
mobilier de interior, unități de mobilier, protecții
pentru mobilier, pereți despărțitori (mobilier),
paravane despărțitoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), mobilier pentru dormitor,
panouri despărțitoare (mobilier), paravane
portabile (mobilier), elemente de mobilier,
paravane mobile (mobilier), mobilier pentru
depozitare, paravane separatoare (mobilier),
mobilier pentru copii, mobilier pentru bebeluși,
piese de mobilier, mobilier din lemn, mobilier de
bucătărie, panouri de mobilier, mobilă și mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), dulapuri
cu încuietoare (mobilier), piese de mobilier
nemetalice, mobilier de uz casnic, mobilier
pentru expunerea produselor, stații de lucru
(mobilier), mobilier încastrat pentru bucătărie,
sertare (piese de mobilier), mobilier încastrat
pentru dormitor, mobilier pentru curte interioară,
panouri despărțitoare pentru mobilier, uși de
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mobilier (nemetalice), suporturi (mobilier) pentru
televizoare, paravane (mobilier) pentru birouri,
mobilier pentru cameră de zi, uşi din lemn
pentru mobilier, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier casnic confecţionat din lemn, panouri
decorative din lemn (mobilier), corpuri cu sertare
pentru depozitare (mobilier), staţii de lucru
pentru calculator (mobilier), pereţi despărţitori
sub formă de mobilier, mobilier pentru casă,
birou şi grădină, pereţi despărţitori glisanţi (pereţi
despărţitori mobilier) pentru încăperi.

───────

(210) M 2020 04326 (111)171463
(151) 25/06/2020
(732) INSIDER SRL, STR. STEFAN

MIHAILEANU NR. 59, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EDISTAR Tu alegi, de
restul de ocupam noi!

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 24.15.21;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.(Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04328 (111)171329
(151) 25/06/2020
(732) CRISTINA NICOLAE, STR.

PAHARNICULUI NR. 11, BL. 43,
AP. 38, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011384, ROMANIA

(540)

ProVedere
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de oftalmologie.

───────
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(210) M 2020 04337 (111)171595
(151) 25/06/2020
(732) S.C. EVITA 2001 S.R.L., STR.

CAMELIILOR NR. 1, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, LINIA
DE CENTURĂ NR. 50, BLOC
B14, SCARA 3, PARTER, AP. 005,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OSCAR CLASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde, mov,
galben, portocaliu, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile) (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04338 (111)171594
(151) 25/06/2020
(732) S.C. EVITA 2001 S.R.L., STR.

CAMELIILOR NR. 1, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, LINIA
DE CENTURĂ NR. 50, BLOC
B14, SCARA 3, PARTER, AP. 005,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TITAN DEKOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile) (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 04339 (111)171593
(151) 25/06/2020
(732) S.C. EVITA 2001 S.R.L., STR.

CAMELIILOR NR. 1, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, LINIA
DE CENTURĂ NR. 50, BLOC
B14, SCARA 3, PARTER, AP. 005,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PASION DEKOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
portocaliu, mov, roz, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile) (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(540)

d3po7

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Software (programare).
───────

(210) M 2020 04347 (111)171441
(151) 25/06/2020
(732) SC VIILE BUDUREASCA SRL,

(540)

ROYAL MAIDEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 04345 (111)171342
(151) 25/06/2020
(732) PETRU COSMIN CIOBOTĂ,

STR. PRIETENIEI NR. 25,
AP. 19, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540438, 
MUREȘ,ROMANIA

COMUNA GURA VADULUI NR.472,
JUDEȚUL PRAHOVA, 107300, 
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, 
STR.POPA SAVU NR. 42, 
SECTOR 1, BUCURESTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 04349 (111)171442
(151) 25/06/2020
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA

(540)

DARK MAIDEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 04356 (111)171250
(151) 25/06/2020
(732) SC STOMART BE SMART SRL,

STR. CRONICAR MUSTEA, NR. 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

stomart ALWAYS
BETTER TOGETHER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri de sport,
pantofi şi ghete de sport, bandane, jambiere,
şepci, hanorace, pantaloni.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 04362 (111)171338
(151) 26/06/2020
(732) SIPRO TEXTILE SRL, STR.

(540)

Elegant Home

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

S.R.L., GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL,
B-DUL CAROLI NR. 4, CORP A, 
ET.  1,  BIROU  107, JUDEȚUL  IAȘI, 
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

STRADA NR. 2, NR. 17, 
JUDETULILFOV, 
COM AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA
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(210) M 2020 04364 (111)171326
(151) 26/06/2020
(732) YEPARKING SOLUTIONS SRL,

STR. ARENEI NR. 2, ET. 2,
AP. 11, JUDEŢ HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

PARKSHARING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informației),
stocarea electronică a datelor, consultanță în
domeniul tehnologiei informației (IT), furnizarea
de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, cercetarea
și dezvoltarea de produse noi pentru terți,
scriere tehnică, planificare urbană, consultanță
în proiectarea site-urilor web, actualizarea
software-ului pentru calculatoare.
45. Servicii de concierge, servicii de rețele de
socializare online.

───────

(210) M 2020 04366 (111)171325
(151) 26/06/2020
(732) YEPARKING SOLUTIONS SRL,

STR. ARENEI NR. 2, ET. 2,
AP. 11, JUDEŢ HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

YEPARKING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
stocarea electronică a datelor, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informaţiei, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicaţii software online, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
scriere tehnică, planificare urbană, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, actualizarea
software-ului pentru calculatoare.
45. Servicii de concierge, servicii de reţele de
socializare online.

───────
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(210) M 2020 04379 (111)171444
(151) 26/06/2020
(732) TRADE CORPORATION

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915 ,
ROMANIA

(540)

ATON ZN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în
agricultură, produse chimice pentru utilizare în
horticultură (altele decât fungicide, substanțe
pentru combaterea buruienilor, erbicide,
insecticide, paraziticide), produse chimice pentru
utilizare în silvicultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
produse chimice utilizate ca îngrășăminte,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru sol.

───────

(210) M 2020 04389 (111)171397
(151) 29/06/2020
(732) S.C. MESTERUL CASEI-

CONSTRUCȚII TRAINICE S.R.L.,
STR. PLANTELOR NR. 4A,
BIROUL 1, JUD. CONSTANȚA,
TECHIRGHIOL, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEȘTERUL CASEI
CONSTANȚA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.23; 07.01.08; 26.03.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

INTERNATIONAL, S.A.
Unipersonal, ALCALÁ, 498,
PLANTA 2, MADRID, 28027,
SPANIA
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(210) M 2020 04391 (111)171534
(151) 29/06/2020
(732) MAGIC NIK S.R.L., NR. 72 D,

JUDETUL ALBA, CISTEIU DE
MUREȘ, ALBA, ROMANIA

(540)

Lumea Tapetului Eleganta si
profesionalism pentru tine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 04392 (111)171349
(151) 29/06/2020
(732) EXCELENT INTCOMTRADING

(540)

KTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

SRL , SAT FUNDENI, STR. DOINEI
NR. 68H, ET. 1, CAMERA NR. 2,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA 
DOBROIESTI, ILFOV,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare,  de navigare,  geodezice,  fotografice, 
cinematografice,  audiovizuale, optice,  de 
cântărire,  de  măsurare,  de semnalizare,  de 
detectare, de testare, deverificare, de salvare și
didactice,  aparate  și  instrumente  pentru 
conducerea,  distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,  aparate  și instrumente  pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau 
procesarea sunetului,  imaginilor  sau  datelor, 
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale 
sau analogice de înregistrare și destocare fără 
conținut,  mecanisme  pentru  aparate  cu 
preplată,  case  de  marcat,  dispozitive de 
calculat,  calculatoare  și  dispozitive  periferice 
de  calculator,  costume  de scafandru,  măști 
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru 
scafandri,  cleme nazale  pentru  scafandri  și 
înotători,  mănuși  de scafandru,  aparate  de 
respirat  sub  apă  pentru înot  subacvatic, 
extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04396 (111)171375
(151) 29/06/2020
(732) S.C. ROST COM S.R.L., STR.

(540)

Rost-com express

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.03

(591) Culori revendicate:verde, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 04399 (111)171405
(151) 29/06/2020
(732) S.C. SERIGRAFIC S.R.L., STR.

MIHAIL SADOVEANU NR. 3,
SAT SIBIOARA, JUDETUL
CONSTANTA, COMUNA LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ColorShift

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

CRINULUI NR. 75, 
JUDETULBRASOV, BRASOV, 
BRAȘOV,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 04406 (111)171187
(151) 29/06/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Condrax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice în aria osteo
articulară, suplimente dietetice în aria osteo
articulară.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2020 04409 (111)171655
(151) 27/07/2020
(732) S.C. MENDOLA PRO S.R.L.,

(540)

mendola fabrics
bringing textiles to life

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 151),
portocaliu (Pantone 425)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(210) M 2020 04414 (111)171510
(151) 29/06/2020
(732) DARING PRINTS SRL, STR.

MIHAI BRAVU NR. 120, CAM. 1,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, OLTENITA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

DARING PRINTS

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.03;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3D, imprimare personalizată a denumirilor
și logotipurilor de firme de uz publicitar
și promoțional pe produsele altor persoane,
imprimare pe materiale textile, imprimarea
desenelor, imprimare de fotogravuri, imprimare
de fotografii, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, 
SC.B, AP.41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  061791

COMUNA SĂVĂDISLA NR. 22,
JUDEŢ CLUJ, SAT VLAHA, 
CLUJ,ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA
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digital, colaționare legare de materiale tipărite,
developare fotografică, fotogravare, duplicare
fotografică, înrămare de lucrări de artă ca parte
a procesului de încadrare, prelucrare fotografică,
restaurare fotografică, retușare fotografică,
transfer de imprimări fotografice.

───────

(210) M 2020 04417 (111)171340
(151) 29/06/2020
(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

QUANTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Ciocolată, biscuiți, torturi, înghețată,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, ciocolată
tartinabilă, batoane de cereale, deserturi cu
înghețată, dulciuri.

───────

(210) M 2020 04418 (111)171567
(151) 29/06/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Economisim bani, nu pasiune.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse

alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animalele
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a vedea și de a achiziționa aceste
produse, oferind consumatorilor și clienților
informații cu privire la prețurile și calitatea
produselor, publicitate.

───────

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Economisim
bani, nu bunătate.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,

CO. LLC, STR. AL-WAHDA
STREET, INDUSTRIAL AREA 
NO.1, SHARJAH, P.O. BOX 4115,
EMIRATELE ARABE UNITE

(210) M 2020 04419 (111)171568
(151) 29/06/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL, STR.

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA
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articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animalele
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a vedea și de a achiziționa aceste
produse, oferind consumatorilor și clienților
informații cu privire la prețurile și calitatea
produselor, publicitate.

───────

(210) M 2020 04420 (111)171569
(151) 29/06/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Economisim bani, nu grijă.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animalele
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și

plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a vedea și de a achiziționa aceste
produse, oferind consumatorilor și clienților
informații cu privire la prețurile și calitatea
produselor, publicitate.

───────

(210) M 2020 04421 (111)171570
(151) 29/06/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Economisim bani, nu suflet.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animale
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a o vedea și de a achiziționa
aceste produse, oferind consumatorilor și
clienților informații cu privire la prețurile și
calitatea prduselor, publicitate.

───────

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA
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(210) M 2020 04422 (111)171571
(151) 29/06/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Economisim bani,
nu voie bună.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animale
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a o vedea și de a achiziționa
aceste produse, oferind consumatorilor și
clienților informații cu privire la prețurile și
calitatea prduselor, publicitate.

───────

(210) M 2020 04423 (111)171572
(151) 29/06/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Economisim bani,
nu prospețime.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animale
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a o vedea și de a achiziționa
aceste produse, oferind consumatorilor și
clienților informații cu privire la prețurile și
calitatea prduselor, publicitate.

───────

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 04424 (111)171190
(151) 29/06/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, SC.
B, AP.41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061791

(540)

SolYole
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04425 (111)171448
(151) 29/06/2020
(732) PRODPLAST SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
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, ROMANIA

(540)

Promateris. Future
materialised

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igienă feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.
21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.
40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────
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(210) M 2020 04428 (111)171447
(151) 29/06/2020
(732) PRODPLAST S.A.,

ŞOS.BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, 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, ROMANIA

(540)

Promateris. Future matters
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igienă feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.
21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.
40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────

(210) M 2020 04430 (111)171449
(151) 29/06/2020
(732) PRODPLAST S.A.,

ŞOS.BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, 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, ROMANIA

(540)

PROMATERIS

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igienă feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.
21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.
40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
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domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────

(210) M 2020 04431 (111)171446
(151) 29/06/2020
(732) PRODPLAST SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA-
ADRIANA, BD. DECEBAL NR. 17, BL.
S16, AP. 30, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PROMATERIS
Future materialised

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, verde,
albastru, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igiena feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.
21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport..

40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────

(210) M 2020 04436 (111)171188
(151) 29/06/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CoprActiv plus vit. C

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 19.13.21;
26.01.18; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, argintiu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, 
SC.B, AP.41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  061791
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(210) M 2020 04437 (111)171189
(151) 29/06/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CoprActiv

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 26.13.25;
27.05.01; 26.01.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
argintiu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04440 (111)171218
(151) 29/06/2020
(732) SIMINA ART SRL, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 4,
JUDEŢUL CLUJ, CÂMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Simina Art
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de comerţ prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul siteurilor web sau magazinelor online
a produselor kituri şi seturi de materiale de
pictură, tablouri şi obiecte handmade diverse.
41. Organizare de evenimente recreative,
creative, educative, speciale, paint party,
organizare tabere de pictură şi de terapie prin
artă, furnizare de cursuri de instruire online.
44. Servicii de terapie, terapie prin artă,
consiliere prin artă.

───────

(210) M 2020 04449 (111)171596
(151) 30/06/2020
(732) S.C. EVITA 2001 S.R.L., STR.

CAMELIILOR NR. 1, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, LINIA
DE CENTURĂ NR. 50, BLOC
B14, SCARA 3, PARTER, AP. 005,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ATLANTIS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roșu, mov

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (solicităm protecţie pentru întreaga listă

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, 
SC.B, AP.41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  061791
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de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04450 (111)171554
(151) 30/06/2020
(732) S.C. TECVIVO S.R.L., STR.

CARPAȚILOR NR. 60, BIROU 19,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 04452 (111)171214
(151) 30/06/2020
(732) S.C. BORO PR &

COMMUNICATION S.R.L., STR.
ETERNITATE NR. 76, CLĂDIREA
AXA, ET. 1, BIROU 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700329, IAȘI, ROMANIA

(540)

Romanian Healthcare Awards

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0083C0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04457 (111)171269
(151) 30/06/2020
(732) S.C. VENDING ZONE S.R.L., ŞOS.

(540)

SPEEDY GO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
respectiv servicii de
furnizare bunuri prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

CHITILA, NR. 3, PARTER, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 04465 (111)171390
(151) 30/06/2020
(732) ALTHEA LIFE SCIENCE S.R.L.,

STR. GRIVITA NR. 18 J, JUDEŢ
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ALTEVIR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate şi instrumente, dispozitive medicale
pentru ameliorarea / tratarea funcţiei şi / sau stării
persoanelor, dispozitive cu dozatoare utilizate în
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 04466 (111)171219
(151) 30/06/2020
(732) EHA GLOBAL TRADE S.R.L.,

STR. EUROPA NR. 25, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

IGIENSHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 01.13.15

(591) Culori revendicate:turcoaz, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, 
SC.2, AP. 25, SECTOR 4, 
BUCURESTI, 040152, ROMANIA
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(210) M 2020 04480 (111)171348
(151) 30/06/2020
(732) CRIS GROUP SRL, STR. TRAIAN

NR. 47, JUD. IALOMIŢA, COMUNA
VLADENI, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

CRIS ROOF EXCELENTA
IN ACOPERISURI

(531) Clasificare Viena: 26.02.12; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin, albastru
deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de montaj învelitoare pentru acoperiş
(tablă tip ţiglă sau faltuita).

───────

(210) M 2020 04488 (111)171236
(151) 30/06/2020
(732) DESPACHETĂRIA ONO S.R.L.,

STR. BADEA CÂRŢAN NR. 3,
AP.1, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

DESPACHETĂRIA
ONO KICSOMAGOLDA

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 24.17.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04491 (111)171339
(151) 01/07/2020
(732) INGINERIE MEDICALA SRL, STR.

DOINEI NR.14, JUD. SIBIU, SIBIU,
550099, SIBIU, ROMANIA

(540)

INGIMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile.

───────

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA 
NR.48, BL. D-10, AP. 3, 
JUDEŢUL BIHOR,410346 
ORADEA, BIHOR, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

718

(210) M 2020 04495 (111)171316
(151) 02/07/2020
(732) SC CONSOLIGHT COM SRL, STR.

PARGARILOR NR. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023383, ROMANIA

(540)

Club Consolight
Pasionați de electricitate

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.13;
01.13.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04502 (111)171404
(151) 01/07/2020
(732) SC PASTELL IMPEX SRL,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU,
JUDEȚUL MEHEDINȚI, DROBETA-
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bubu-Still

(531) Clasificare Viena: 18.01.19; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 04505 (111)171489
(151) 01/07/2020
(732) MICRI DEVELOPMENT SRL, STR.

TRAIAN NR. 10 BIS, JUDEŢUL
MEHEDINŢI, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

JOY BOX party
supplies & decorations

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roz, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Lampioane din hârtie, portabile, lampioane
din hârtie fără suport.

(210) M 2020 04506 (111)171296
(151) 01/07/2020
(732) S.C. TOTAL ECLIPSE S.R.L., STR.

GREWEL NR. 1C, JUD. SIBIU,
MEDIAȘ, SIBIU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Casa Ardeleană
BUCĂTĂRIE TRADIȚIONALĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.01; 26.01.01; 11.01.01

(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(740) CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA, BDUL DECEBAL 
NR.17, BL. S16, AP. 30, 
SECTOR 3,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

16. Decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
decorațiuni  din  carton  pentru  alimente,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni  adezive  de  perete  realizate  din 
hârtie,  decorațiuni  de  hârtie  pentru  masă,
decorațiuni de perete din hârtie.
28. Pălării de petrecere, jocuri de petrecere,
măști  de  carnaval,  pocnitori  pentru  petreceri, 
pălării  din  hârtie  pentru  petreceri, confeti, 
goarne de petrecere, baloane, fluiere (jucării), 
panglici  decorative  (articole pentru  petrecere), 
articole  de  petrecere  sub  formă  de  jucării  de 
dimensiuni mici, baloanede jucărie, baloane de 
săpun (jucării), jucării, decorații festive (jucării), 
cadouri surpriză (jocuri, jucării) pentru invitații la 
petreceriși pomi de Crăciun artificiali.

───────
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(210) M 2020 04507 (111)171293
(151) 01/07/2020
(732) S.C. C&C LOGISTIC S.R.L., STR.

PRIMĂVERII NR. 8, AP. 131, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

C&C TRAVEL Transilvania
Holiday Camper

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 01.03.06; 06.01.02

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Organizarea de călătorii, închirierea
mașinilor, închirierea de autorulote, rezervări de
turism (rezervarea călătoriilor).

───────

(210) M 2020 04511 (111)171184
(151) 08/07/2020
(732) IOANA ȘTEFANIA TĂNĂSESCU-

ZAIET, STR. OCTAVIAN GOGA
NR. 35, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400698, CLUJ,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

FRUCT ARTĂ
CONTEMPORANĂ ȘI DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Statuete, busturi si opere de artă din metal
comun, bronzuri (piese de artă), lucrări de artă
din metale comune.
14. Opere de artă din metale pretioase, amulete
(bijuterii), busturi din metale prețioase, cutii din
metale prețioase, bijuterii, pandantive, figurine
din metale prețioase, statuete din metale
prețioase, bijuterii din chihlimbar și fildeș,
pandantive bijuterii, pandantive pentru bijuterii,
cutii de bijuterii, medalioane, inele, coliere
(bijuterii), bijuterii cu ștrasuri (imitații de bijuterii).

───────
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(210) M 2020 04516 (111)171304
(151) 01/07/2020
(732) DANIELA-ADRIANA NITA, STR.

GEORGE ENESCU NR. 4A,
JUDETUL CONSTANTA, LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Genuine CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă
(papetărie), produse de imprimerie, materiale
imprimate (tipărituri).
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 04521 (111)171491
(151) 01/07/2020
(732) GEORGE BALANIUC, STR.

POPEȘTI-VEST NR. 29, AP. 2D,
ANSAMBLUL FAMILY RESIDENCE,
JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA
IULIA BLEDEA, STR. MITROPOLIT
ANDREI ȘAGUNA NR. 53A,
JUDEȚUL TIMIȘ, SÂNNICOLAU
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NutriFitUp

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 26.01.03;
26.01.14; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#528A1A, HEX=#C2E838), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, 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 dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte.
41. 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, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, 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 online, publicare de afișe,
publicare de broșuri, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin Internet, 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 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 electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare multimedia,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicarea de fotografii, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, activități
sportive și culturale, sport și fitness, activități de
divertisment, sportive și culturale, coordonarea
antrenamentelor de fitness, administrare de
centre de fitness, consultanță în materie de
fitness, pregătire în domeniul fitnessului, servicii
ale cluburilor de fitness, servicii sportive și de
fitness, servicii oferite de centrele de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
servicii de pregătire pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizarea de instalații pentru
fitness și exerciții fizice, servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),

furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online.

───────

(210) M 2020 04522 (111)171402
(151) 01/07/2020
(732) RAMONA RUTH SEROUSSI, STR.

HAHORESH NR. 24, ISRAEL,
KFAR SMARYAHU, ISRAEL

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, ORADEA,
410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

NORADA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

44. Consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al
dietelor, consultanță în nutriție, consiliere în
materie de sănătate, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, evaluarea
controlului greutății, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutritive, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, furnizare de informații
despre suplimente  dietetice  și  nutriție, 
furnizare  de servicii  privind  programe  de 
pierdere în greutate,planificare de programe de 
scădere  în  greutate, planificare  și 
supraveghere  a  dietei  pentru scăderea  în 
greutate, planificare și supraveghere în materie 
de regimuri  alimentare,  consiliere legată  de 
nutriție, consultanță legată de nutriție, furnizare 
de informații referitoare la nutriție.
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(210) M 2020 04523 (111)171649
(151) 01/07/2020
(732) TAKEBIO S.R.L., STR. MARTIR

MARIUS NEMTOC NR. 5, SPAȚIUL
COMERCIAL, ET. P, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET.1,
BIROUL 1.02, CAM. 2. SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

TAKEBIO

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Hex=#3f800d,
Hex=#74b921, Hex=#569916)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 04526 (111)171213
(151) 01/07/2020
(732) SC PRISACA TRANSILVANIA

SRL, STR. MARGINASA NR. 43,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ, NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NASUC FERICIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, preparate cosmetice,
loțiuni după ras, creme cosmetice,
parfumuri, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igienă personală, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, măşti
de înfrumuseţare, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
pentru slăbit, săpun deodorant, deodorante
de uz uman, preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), șampoane uscate, apă de colonie,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, extracte
de flori (parfumuri), produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
pastă de dinți, lotiuni de păr, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, apă de
lavandă, ulei de lavandă, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, produse pentru
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara, mosc
(parfumerie), apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, pomezi pentru scopuri cosmetice,
parfumerie, preparate fitocosmetice, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriei, șampoane, apă
parfumată, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, apă de toaletă, preparate de toaletă.

───────
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(210) M 2020 04530 (111)171364
(151) 01/07/2020
(732) PODGORIA HUSI SA, STR.

CALARASI NR. 3, JUD. VASLUI,
HUŞI, VASLUI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

1415 VIA HUŞI

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.01.10;
05.03.14; 27.05.02; 27.05.17; 27.07.02;
27.07.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04532 (111)171562
(151) 01/07/2020
(732) PARTNEX SOLUTION SRL, BD.

AGRONOMIEI NR. 7-15, CORP B,
BL. N3-2, ET. 1, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Software de calculator pentru comerț
electronic,  platforme  software  de  calculator, 
aplicații software pentru calculator, descărcabile,
aplicații  mobile,  aplicații  software  descărcabile 
pentru telefoane inteligente,software și aplicații 
mobile  pentrcomunicarea  între  furnizori  de 
produse alimentare și băuturi  și  clienți,  precum 
șpentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate,  software  și  aplicații  mobile  pentru
comunicarea între restaurante și clienții
restaurantelor,  precum  și  pentru  plasarea  și
urmărirea comenzilor rezultate, software și
aplicații  mobile  pentru  identificarea
restaurantelor aflate într-o anumită zonă
geografică,    software    de  comunicare  pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

725

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comerț
cu amănuntul online în legătură cu produse
alimentare și băuturi, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
de informații privind bunurile de larg consum,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online a bunurilor oferite și a serviciilor prestate
de terți online pe Internet, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate online, servicii
de marketing online, intermediere de contracte
pentru terți cu privire la achiziția și vânzarea
de produse alimentare și prestarea de servicii
în domeniul alimentației publice, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
prelucrarea de date, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
publicitate pentru restaurante și servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 04541 (111)171237
(151) 02/07/2020
(732) SANA HABITAS SRL, CARTIER

(540)

FELDMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
programe  informatice  pentru  administrarea 
bazelor  de  date,  baze  de  date
computerizate.

42. Construirea unei platforme de Internet
pentru  comerțul  electronic,  găzduire  de 
platforme de comerț electronic pe Internet,
construirea  unei  platforme  de  Internet  pentru 
comunicarea  între  restaurante  și  clienții
restaurantelor,  precum  și  pentru  plasarea  și 
urmărirea  comenzilor  rezultate, platforma  ca 
serviciu  (PaaS),  software  ca serviciu  (Saas), 
crearea și mentenanța site-urilor web, furnizare 
de  acces  temporar  la  un  software  online  care 
nu poate fi descărcat,pentru comunicarea între 
furnizori  de  produse  alimentare  și  băuturi  și 
clienți,  precum  și pentru  plasarea  și  urmărirea 
comenzilor  rezultate,  furnizare  de  acces
temporar la un software online care nu poate fi 
descărcat,  pentru  identificarea  restaurantelor
aflate într-o anumită zonă geografică, furnizare 
de acces temporar la un softwareonline care nu
poate  fi  descărcat,  pentru comunicarea  între 
restaurante  și  clienții restaurantelor,  precum  și 
pentru  plasarea  și urmărirea  comenzilor 
rezultate.

43. Servicii de alimentație publică, pregătirea și
furnizarea  de  alimente  și  băuturi  destinate 
consumului  imediat,  servicii  de catering, 
furnizarea de informații  cu privirla restaurante, 
servicii  prestate  de  restaurante, rezervări 
pentru  restaurante  și  mese,  informații  și 
consiliere cu privire laprepararea de mâncăruri,
furnizarea de recenzii despre restaurante.

VIIŞOARA NR. 61/A, 
JUD.BISTRIŢA-NĂSĂUD, 
BISTRITA,  42006, BISTRIȚA 
NĂSĂUD,  ROMANIA
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(210) M 2020 04543 (111)171434
(151) 02/07/2020
(732) DIANA-MARIA ZAHARIE, STR.

GRADINA VIILOR NR. 424, JUD.
SATU MARE, CAREI, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

SOL

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 04544 (111)171433
(151) 02/07/2020
(732) IULIA-MIRUNA ZAHARIE, STR.

GRADINA VIILOR NR. 424, JUD.
SATU MARE, CAREI, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

STARTER THE TOP PICK

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2020 04545 (111)171366
(151) 02/07/2020
(732) VANDER SHOES SRL, COMUNA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, COD POȘTAL
700730, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

VANDER

(531) Clasificare Viena: 26.11.09; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 7521
C), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 04548 (111)171385
(151) 02/07/2020
(732) GHEORGHIEV SLAVI , CALEA

CĂLĂRAŞI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

slavia pharm GynoHelp DM

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roz deschis, negru,
roșu, oranj

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

DĂRMĂNEŞTI NR. 648, 
JUD.SUCEAVA, SAT MĂRIŢEI,
SUCEAVA, ROMANIA

5. Preparate și substanțe farmaceutice
destinate utilizării în ginecologie, produse
farmaceutice şi medicinale, produse hidratante
vaginale, produse antifungice vaginale,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
farmaceutice  pentru  prevenirea  tulburărilor 
sistemului  genito-urinar,  preparate pentru 
tractul  urinar,  produse  pentru  igiena feminină, 
preparate  și  materiale  de  diagnostic,
dezinfectanți și antiseptice, produse igienice
pentru medicină, lenjerie intimă pentru scopuri
sanitare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale și
medicale,  dispozitive  medicale,  dispozitive
medicale vaginale, forcepsuri, seringi vaginale,
dilatoare vaginale, specule vaginale, tonografe 
pentru  măsurarea  tonicității vaginale,  canule, 
aparate și instrumente urologice, instrumente 
medicale    electronice,   instrumente    manuale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

728

───────

(210) M 2020 04551 (111)171169
(151) 02/07/2020
(732) ASCENZA AGRO ROMANIA SRL,

BD. PIPERA 1/VII, NORD CITY
TOWER, ET. 5, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TOKRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Medii de cultivare (substraturi), îngrășăminte
și substanțe chimice destinate utilizării
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte și substanțe chimice utilizate în
agricultură, horticultură și silvicultură.
5. Preparate și articole pentru combaterea
dăunătorilor, fungicide pentru uz agricol,
erbicide, insecticide, pesticide agricole.

───────

(210) M 2020 04563 (111)171507
(151) 02/07/2020
(732) METALLER WINDOWS SRL, SAT

CRAINIMAT NR. 295, JUDETUL
BISTRITA BASAUD, COMUNA
SIEU-MAGHERUS, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

Metaller

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, uși izolante din metal, uși metalice
pentru clădiri, rame de uși (metalice), tocuri
metalice pentru uși, uși rezidențiale din aluminiu,
uși vitrate din metal, uși batante din metal, uși și
ferestre din metal, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, ferestre metalice,
feronerie pentru ferestre, ferestre din aluminiu,
glafuri metalice pentru ferestre, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, iluminatoare de acoperiș
din metal (ferestre), dispozitive metalice pentru
deschiderea ferestrelor (neelectrice).
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, construcții transportabile, nu din
metal, ferestre din PVC, membrane PVC pentru
acoperiș, uși nemetalice, uși din sticlă, uși
pliante nemetalice, rame de uși (nemetalice),
panouri din sticlă pentru uși, uși exterioare,
nu din metal, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, ferestre nemetalice,
profiluri pentru ferestre, geamuri pentru ferestre,
cadre (nemetalice) pentru ferestre, pervazuri
de ferestre (nemetalice), glafuri nemetalice (de
ferestre), tocuri de ferestre (nemetalice), rame de
ferestre (nemetalice), panouri nemetalice pentru
ferestre, ferestre pentru acoperiș realizate din
materiale plastice.

medicale, instrumente medicale ginecologice
pentru  examinarea  organelor  de  reproducere 
feminine,  instrumente  medicale care  sunt 
introduse  în  interiorul  corpului  uman, 
instrumentar  pentru  ginecologie, dispozitive 
pentru  incotinență  urinară  feminină,  pesare, 
cupe menstruale.

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARINOVA, STR.
CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUD. ARAD, ARAD, 310151, 
ARAD,ROMANIA

───────
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(210) M 2020 04565 (111)171367
(151) 02/07/2020
(732) ARHIVA JAYATE S.R.L., STR.

(540)

Arhivus

(531) Clasificare Viena: 20.05.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de administrare a arhivei, respectiv
indexarea documentelor pentru terți, arhivarea
documentelor sau a benzilor magnetice (funcții
de secretariat), reproducere de arhive (hârtie),
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, compilarea informațiilor în baze
de date informatice, prelucrare computerizată de
texte, actualizare și administrare de informații
în registre, compilare de baze de date
computerizate, administrare și compilare de
baze de date computerizate, actualizare și
întreținere de date din baze de date informatice.

───────

(210) M 2020 04566 (111)171194
(151) 02/07/2020
(732) ADBENART SRL, STR.

MENUMORUT NR. 6, BL. D 105,
SC. B, ET. 2, AP. 6, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410410, BIHOR,
ROMANIA

(540)

carena

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Tetiere (mobilă), mobilă curbată, mobilă
superpozabilă, jaluzele interioare (mobilă),
mobilă din bambus, mobilă pentru vivarii,
piciorușe pentru mobilă, mobilă cu pat
încorporat, mobilier, mese (mobilier), mobilier
combinat, mobilier baie, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier).
39. Transport de mobilă.
40. Prelucrare mobilier.

───────

VASILE MIOC NR. 8, 
CAMERA3, AP. 1, 
JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2020 04569 (111)171336
(151) 02/07/2020
(732) VENTIVO CAPITAL S.R.L., ȘOS.

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 -
45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Ventivo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 206C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
programe de calculator, înregistrate, programe
de operare pe calculator, înregistrate, programe
de calculator, descărcabile, software pentru
jocuri pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, aplicații mobile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, componente hardware pentru
calculatoare, baze de date computerizate.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la

hardware de calculator, publicitate, marketing,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, prelucrare de date informatice.

───────

PANTELIMON NR. 126, 
BL.207, SC. 3, ET. 1, AP. 95, 
CAM.1, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, programare computerizată, închirierea
de software pentru calculatoare, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
găzduirea site-urilor web, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea  datelor  de  pe  calculator,  software 
ca  serviciu  [SaaS],  platforma ca  serviciu 
(Paas),  actualizarea  software-ului pentru 
calculatoare, dezvoltare de programe de date, 
proiectare,  dezvoltare  și  administrare de 
intraneturi, creare și dezvoltare de software în 
domeniul aplicațiilor mobile, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
închirieri de aplicații informatice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații web, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator.
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(210) M 2020 04570 (111)171530
(151) 02/07/2020
(732) GROSU ART STUDIO SRL, STR.

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 -
45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

moodoo

(531) Clasificare Viena: 24.17.20; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui website, organizarea
de evenimente, expoziții și târguri în
scopuri publicitare sau comerciale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, consultanță
în afaceri, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, de mobilier, vopsele, materiale de
construcții, materiale textile, obiecte de design
interior (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, managementul
și administrarea afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,

dezvoltarea de concepte publicitare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
afaceri financiare, managementul proprietăților
imobiliare, management imobiliar, administrare
de imobile, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii de agenții imobiliare privind
vânzarea și cumpărarea de bunuri imobiliare,
închirieri de proprietăți imobiliare, leasing
sau închiriere de clădiri și bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
consultanță imobiliară, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, stabilirea finanţării
pentru proiectele de construcţii, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare.
37. Servicii de construcții, construcții de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
reparații clădiri, întreținerea clădirilor, servicii
de instalații electrice, lucrări de instalații
sanitare, supervizare de lucrări de construcții,
curățarea clădirilor (interior), curățarea clădirilor
(suprafața exterioară), consultanță pentru
construcții, vopsire, zugrăvit, pentru suprafețele
interioare și exterioare ale clădirilor, aplicare
de tapet, lucrări de realizare a acoperișurilor,
întreținerea piscinelor, instalarea şi repararea
elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, construirea de magazine şi
gherete pentru târguri, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, proiectarea construcţiilor,
proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare / design interior, design grafic
pentru materialele promoţionale, design pentru
restaurante și hoteluri, servicii de design de
mobilier, consultanță în materie de design,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, design de ambalaje.

───────

ELENA CARAGIANI NR. 27, 
BL.XIIE, SC. 1, ET. 2, AP. 11, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 04571 (111)171223
(151) 03/07/2020
(732) ALEXANDRU EGRI, STR. MATEI

(540)

rapsodia reghin

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 22.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

15. Instrumente muzicale, pupitre pentru partituri
și stative pentru instrumente muzicale, baghete
de dirijor.

───────

(210) M 2020 04573 (111)171265
(151) 03/07/2020
(732) PETRICA IVAN, STR. PAJISTEI

NR. 30, BL. 1, ET. 12, AP. 116-117,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RICH VIP LOUNGE

(531) Clasificare Viena: 03.05.19; 24.09.03;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea și susţinerea de
concerte, organizarea și susţinerea conferințelor,
organizarea și susţinerea congreselor, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii
de karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente, cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
închirierea aparatelor de radio și televizoarelor,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, organizarea și susţinerea de
seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,

VOIEVOD NR. 26, AP. 3, 
SECTOR2, 20A, BUCUREȘTI, 
21455,  ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC. 3, 
ET. 3, AP. 69, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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închirierea casetelor video, organizarea și
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaţionale, pictură pe față, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
și susţinerea de ateliere (instruire), predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire practică
(demonstraţii).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), informaţii și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, închirierea sălilor de ședințe.

───────

(210) M 2020 04577 (111)171163
(151) 03/07/2020
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ASPER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2020 04578 (111)171164
(151) 03/07/2020
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ASPER SELTZER

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 04579 (111)171165
(151) 03/07/2020
(732) SC VITI POMICOLA SIMBURESTI

SA, JUD. OLT, COMUNA
DOBROTEASA, OLT, ROMANIA

(540)

DOMENIILE SAMBURESTI.
ROSE DE ROUMANIE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri DOC din arealul Samburesti.
───────

(210) M 2020 04583 (111)171240
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

Inspirat din Transilvania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 04584 (111)171241
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

În armonie cu natura
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04585 (111)171242
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

UNDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04588 (111)171452
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

SMART
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04589 (111)171459
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

QUATRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 04591 (111)171455
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

GEMINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04595 (111)171362
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

RELIEF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04596 (111)171361
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

ALPIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04597 (111)171453
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

ROMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 04598 (111)171454
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

MAYA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04599 (111)171521
(151) 03/07/2020
(732) PROMOTECH SRL, STR.

(540)

order wash

(531) Clasificare Viena: 11.07.03; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (hex=#6600cc),
alb (HEX=#ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de comenzi
online, lucrări de birou

───────

(210) M 2020 04601 (111)171360
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

MEDITERANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(540)

Bingo Mania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

(210) M 2020 04603 (111)171582
(151) 03/07/2020
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
1-3, ET. 1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

BAZAR BL 2A, AP 11, 
JUDEŢULBUZĂU, BUZĂU, 
120036, BUZĂU,ROMANIA
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 04604 (111)171457
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

MISTIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04608 (111)171503
(151) 03/07/2020
(732) S.C. MAXJOY EURO TRADE

CONCEPT S.R.L., ȘOS. ȘTEFAN
CEL MARE NR. 25, BL. 28, SCARA
C, ET. 7, AP. 107, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#FRAPPERIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea aromată, cafea solubilă, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, arome de cafea,
cafea cu lapte, cafea cu ciocolată, cafea
cu gheață, băuturi din cafea, cafea gata
preparată, amestecuri de cafea, înlocuitori de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cafea,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, umpluturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, băuturi cu gheață pe bază de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
amestecuri de ciocolată caldă, băuturi frapate,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), cappuccino, espresso.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea.
43. Aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii oferite baruri, baruri de cocteiluri,
ceainării, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, închiriere
de echipamente de bar, localuri tip snack-bar,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de catering, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
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băuturi în gogoșării, servirea de băuturi în berării,
snack-baruri.

(210) M 2020 04609 (111)171458
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

RIVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04610 (111)171456
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

BAROC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04619 (111)171220
(151) 03/07/2020
(732) VIRGILIU DAN ALEXANDRU

PAPUGIU, STR. GRIGORE
COBALCESCU NR. 11, AP. 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Eclarts sweet fusion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

───────
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(210) M 2020 04620 (111)171578
(151) 03/07/2020
(732) F.B.R. TOWERS, STR. LOICHITA

(540)

ATENEO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.25

(591) Culori revendicate:verde deschis (HEX
#BDCE52, HEX #90A944), verde inchis
(HEX #618138), gri (HEX #3b464B)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri
cu locuințe, administrare de proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
consultanță imobiliară, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, furnizare
de locuințe permanente, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru complexe
de clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de gestiune
de multiproprietăți, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2020 04624 (111)171541
(151) 03/07/2020
(732) THE COCA-COLA COMPANY ,

ONE COCA-COLA PLAZA, 30313,
ATLANTA GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI, NR.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

wabi2you

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.07.25

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu
amănuntul, aplicații software descărcabile
pentru procesarea electronică a plăților,
platforme de software de calculator (înregistrat
sau descărcabil).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata online furnizate prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare în legătură cu
alimente, băuturi și produse pentru igiena
personală și igiena locuinței, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul referitoare la
alimente, băuturi și produse de larg consum.
42. Creare și dezvoltare de software de aplicații
pentru vânzarea de produse cu ridicata și cu
amănuntul, platformă ca serviciu [PaaS].

───────

VASILE 1-3, PARTER, 
SAD NR.3, JUDETUL TIMIS, 
TIMISOARA,TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2020 04627 (111)171451
(151) 03/07/2020
(732) S.C. CASA LEBADA S.R.L., ŞOS.

BUCIUM NR. 23, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700280, IAȘI, ROMANIA

(540)

Lebada

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.06; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi.

───────

(210) M 2020 04639 (111)171167
(151) 06/07/2020
(732) BADEA GHEORGHE

AGRO S.R.L., STR. MIHAIL
KOGALNICEANU, BL. 76,
JUDEȚUL ALBA, MUN. SEBES,
ALBA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Badea Gheorghe

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, negru, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 04640 (111)171395
(151) 06/07/2020
(732) RIWEINNER S.R.L., STR. MIHAIL

SADOVEANU NR. 14, CAM. 2,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RIWEINNER

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 02.09.14;
24.13.17; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3155), gri (Pantone 423), negru
(Pantone Black)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04642 (111)171565
(151) 06/07/2020
(732) RAMONA-IOANA BISOCEANU,

P-ȚA ȘCOLII NR. 3A, JUDEŢ
BRAŞOV, RÎŞNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SOFMAR CORPORATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Asfalt, smoală, gudron și bitum.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 04643 (111)171564
(151) 06/07/2020
(732) MAL - SPED TERMINAL S.R.L.,

(540)

MAL SPED TERMINAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Asfalt, smoală, gudron și bitum.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
45. Servicii juridice.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, 
STR.GHEORGHE SINCAI NR. 5, 
SECTOR4, BUCURESTI, ROMANIA

PIAȚA ȘCOLII NR. 3A, 
BIROUL2, JUDEȚ BRAȘOV, 
RÂȘNOV,  BRAȘOV, ROMANIA
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(210) M 2020 04645 (111)171193
(151) 06/07/2020
(732) MANUFARM SRL, ALEEA

MATEI BASARAB NR. 2, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200412, DOLJ,
ROMANIA

(540)

NEXTFARMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse și articole pentru igienă, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole dentare, preparate și articole sanitare,
preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical.

───────

(210) M 2020 04652 (111)171315
(151) 20/08/2020
(732) CRISTIAN MOLDOVAN, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 8 B,
JUDEŢUL MUREŞ, SIGHIŞOARA,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CASA SAVRI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 04662 (111)171314
(151) 06/07/2020
(732) DORIN - ANTON RĂDOI, STR.

LUNGA NR. 18, JUDETUL
BRASOV, CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI NR.
4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 24.17.08
(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, publicitate, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de agenţie de
import-export, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
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amănuntul, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, marketing.

───────

(210) M 2020 04664 (111)171467
(151) 07/07/2020
(732) SC KONS STEEL HALE SRL, STR.

BUCURESTI NR. 51, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

KONS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;

26.11.13
(591) Culori revendicate:albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04665 (111)171428
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

(540)

VELOPA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
14.03.20

(591) Culori revendicate:gri, galben,
portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Anvelope de automobile, camere de
aer pentru anvelopele pneumatice, inserții
de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, roți de
vehicul, lanțuri antiderapante, carcase pentru
anvelopele pneumatice/carcase pentru anvelope
pneumatice, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, jante pentru roți
de vehicule, anvelope solide pentru roțile
vehiculului, huse pentru roata de rezervă/
huse pentru anvelope de rezervă, spite pentru
anvelope, benzi de rulare pentru reșaparea
anvelopelor, supape pentru anvelopele
vehiculului, roți de cuplaj pentru vehicule
terestre, capace pentru butucul roții, butuci
pentru roțile vehiculului, piulițe pentru roțile
vehiculului, roți de vehicul, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule).
35. Publicitate, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii.

───────

SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 219, LOT 1, AP. 1, 
CAMERA NR. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 
STR. L.PATRASCANU NR. 2, 
JUDEȚULBACĂU, BACĂU, 
BACĂU, ROMANIA
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(210) M 2020 04666 (111)171429
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

(540)

VelopaExperience
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Lagăre antifricțiune pentru maşini/rulmenți
anti-frecare pentru maşini, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
lagăre de rulmenți pentru maşini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, burdufuri (componente ale
mașinilor), curele pentru maşini, curele pentru
motoare, alimentatoare pentru carburatoare,
carburatoare, mandrine (componente ale
mașinilor), compresoare (maşini), biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, capote metalice (componente
ale mașinilor)/apărătoare (componente ale
mașinilor)/capace de protecţie (componente
ale mașinilor), chiulase de cilindru pentru
motoare, cilindri pentru maşini, cilindri pentru
motoare, tobe (componente ale mașinilor),
ejectoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale mașinilor),
curele de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), filtre pentru curățarea aerului
de răcire, pentru motoare, filtre ca şi
componente ale mașinilor sau motoarelor,
economizoare de combustibil pentru motoare,
bujii incadescente pentru motoare diesel, bare
de suspensie (componente ale mașinilor),
carcase (componente ale mașinilor), injectoare
pentru motoare, cricuri (maşini), cricuri
pneumatice, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale mașinilor), amortizoare pentru
motoare/amortizoare de zgomot pentru motoare,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(maşini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,

bobine (componente ale mașinilor), regulatoare
(componente ale mașinilor), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare
de viteză pentru maşini, motoare, arcuri
(componente ale mașinilor), transmisii pentru
maşini, aparate de vulcanizare.
9. Indicatoare de combustibil/contoare de
benzină, senzori de parcare pentru vehicule,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare kilometraj pentru
vehicule, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de
viteză, aparate pentru direcție, automate, pentru
vehicule, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculelor, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile.
11. Aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat)/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), becuri pentru
semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, faruri pentru automobile, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, instalaţii de ventilație pentru vehicule
(aer condiţionat).
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, șasiuri
de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, contragreutăți pentrtru roțile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, clipsuri
pentru capota vehiculelor/ clipsuri pentru capota
vehiculelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
caroserii de vehicule, garnituri de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehciule, bări de protecţie
pentru automobile, chestoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, maşini/autoturisme/automobile,
carcase pentru anvelopele pnuematice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, brichete pentru
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automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, huse pentru volanul
vehiculului, motoare pentru vehicule terestre,
rosti de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru motoarele
vehiculelor, capote pentru vehicule, capace
pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru roți de vehicule, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizaore de
șocuri cu arc pentru vehicule, amortizaore
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
penru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
anvelope solide pentru roțile vehiculului, huse
pentru roată de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere
pentru vehicul, cleme de spițe pentru roți, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
inserții de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, roți de vehicul, bare de
protecţie pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/manşoane
din caucic pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor.
35. Publicitate, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare

cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Întreținerea şi repararea vehiculelor cu
motor, reșaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecțiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 04667 (111)171431
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

(540)

VelopaMoves
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Lagăre antifricțiune pentru maşini/rulmenți
anti-frecare pentru maşini, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
lagăre de rulmenți pentru maşini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, burdufuri (componente ale
mașinilor), curele pentru maşini, curele pentru
motoare, alimentatoare pentru carburatoare,
carburatoare, mandrine (componente ale
mașinilor), compresoare (maşini), biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, capote metalice (componente
ale mașinilor)/apărătoare (componente ale
mașinilor)/capace de protecţie (componente
ale mașinilor), chiulase de cilindru pentru
motoare, cilindri pentru maşini, cilindri pentru
motoare, tobe (componente ale mașinilor),
ejectoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale mașinilor),
curele de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), filtre pentru curățarea aerului
de răcire, pentru motoare, filtre ca şi
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componente ale mașinilor sau motoarelor,
economizoare de combustibil pentru motoare,
bujii incadescente pentru motoare diesel, bare
de suspensie (componente ale mașinilor),
carcase (componente ale mașinilor), injectoare
pentru motoare, cricuri (maşini), cricuri
pneumatice, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale mașinilor), amortizoare pentru
motoare/amortizoare de zgomot pentru motoare,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(maşini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,
bobine (componente ale mașinilor), regulatoare
(componente ale mașinilor), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare
de viteză pentru maşini, motoare, arcuri
(componente ale mașinilor), transmisii pentru
maşini, aparate de vulcanizare.
9. Indicatoare de combustibil/contoare de
benzină, senzori de parcare pentru vehicule,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare kilometraj pentru
vehicule, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de
viteză, aparate pentru direcție, automate, pentru
vehicule, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculelor, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile.
11. Aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat)/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), becuri pentru
semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, faruri pentru automobile, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, instalaţii de ventilație pentru vehicule
(aer condiţionat).
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, șasiuri

de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, contragreutăți pentrtru roțile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, clipsuri
pentru capota vehiculelor/ clipsuri pentru capota
vehiculelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
caroserii de vehicule, garnituri de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehciule, bări de protecţie
pentru automobile, chestoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, maşini/autoturisme/automobile,
carcase pentru anvelopele pnuematice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, huse pentru volanul
vehiculului, motoare pentru vehicule terestre,
rosti de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru motoarele
vehiculelor, capote pentru vehicule, capace
pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru roți de vehicule, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizaore de
șocuri cu arc pentru vehicule, amortizaore
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
penru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
anvelope solide pentru roțile vehiculului, huse
pentru roată de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere
pentru vehicul, cleme de spițe pentru roți, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
inserții de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, roți de vehicul, bare de
protecţie pentru vehicule, arcuri de suspensie
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pentru vehicule, scaune de vehicule, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/manşoane
din caucic pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor.
35. Publicitate, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Întreținerea şi repararea vehiculelor cu
motor, reșaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecțiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 04668 (111)171430
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

(540)

VelopaVibes
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Lagăre antifricțiune pentru maşini/rulmenți
anti-frecare pentru maşini, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
lagăre de rulmenți pentru maşini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, burdufuri (componente ale
mașinilor), curele pentru maşini, curele pentru
motoare, alimentatoare pentru carburatoare,

carburatoare, mandrine (componente ale
mașinilor), compresoare (maşini), biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, capote metalice (componente
ale mașinilor)/apărătoare (componente ale
mașinilor)/capace de protecţie (componente
ale mașinilor), chiulase de cilindru pentru
motoare, cilindri pentru maşini, cilindri pentru
motoare, tobe (componente ale mașinilor),
ejectoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale mașinilor),
curele de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), filtre pentru curățarea aerului
de răcire, pentru motoare, filtre ca şi
componente ale mașinilor sau motoarelor,
economizoare de combustibil pentru motoare,
bujii incadescente pentru motoare diesel, bare
de suspensie (componente ale mașinilor),
carcase (componente ale mașinilor), injectoare
pentru motoare, cricuri (maşini), cricuri
pneumatice, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale mașinilor), amortizoare pentru
motoare/amortizoare de zgomot pentru motoare,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(maşini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,
bobine (componente ale mașinilor), regulatoare
(componente ale mașinilor), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare
de viteză pentru maşini, motoare, arcuri
(componente ale mașinilor), transmisii pentru
maşini, aparate de vulcanizare.
9. Indicatoare de combustibil/contoare de
benzină, senzori de parcare pentru vehicule,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare kilometraj pentru
vehicule, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de
viteză, aparate pentru direcție, automate, pentru
vehicule, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculelor, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile.
11. Aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat)/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), becuri pentru
semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
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aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, faruri pentru automobile, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, instalaţii de ventilație pentru vehicule
(aer condiţionat).
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, șasiuri
de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, contragreutăți pentrtru roțile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, clipsuri
pentru capota vehiculelor/ clipsuri pentru capota
vehiculelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
caroserii de vehicule, garnituri de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehciule, bări de protecţie
pentru automobile, chestoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, maşini/autoturisme/automobile,
carcase pentru anvelopele pnuematice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, huse pentru volanul
vehiculului, motoare pentru vehicule terestre,
rosti de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru motoarele
vehiculelor, capote pentru vehicule, capace
pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru roți de vehicule, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizaore de

șocuri cu arc pentru vehicule, amortizaore
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
penru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
anvelope solide pentru roțile vehiculului, huse
pentru roată de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere
pentru vehicul, cleme de spițe pentru roți, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
inserții de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, roți de vehicul, bare de
protecţie pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/manşoane
din caucic pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor.
35. Publicitate, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Întreținerea şi repararea vehiculelor cu
motor, reșaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecțiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).

───────
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(210) M 2020 04669 (111)171427
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

(540)

VelopaWorld
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Lagăre antifricțiune pentru maşini/rulmenți
anti-frecare pentru maşini, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
lagăre de rulmenți pentru maşini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, burdufuri (componente ale
mașinilor), curele pentru maşini, curele pentru
motoare, alimentatoare pentru carburatoare,
carburatoare, mandrine (componente ale
mașinilor), compresoare (maşini), biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, capote metalice (componente
ale mașinilor)/apărătoare (componente ale
mașinilor)/capace de protecţie (componente
ale mașinilor), chiulase de cilindru pentru
motoare, cilindri pentru maşini, cilindri pentru
motoare, tobe (componente ale mașinilor),
ejectoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale mașinilor),
curele de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), filtre pentru curățarea aerului
de răcire, pentru motoare, filtre ca şi
componente ale mașinilor sau motoarelor,
economizoare de combustibil pentru motoare,
bujii incadescente pentru motoare diesel, bare
de suspensie (componente ale mașinilor),
carcase (componente ale mașinilor), injectoare
pentru motoare, cricuri (maşini), cricuri
pneumatice, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale mașinilor), amortizoare pentru
motoare/amortizoare de zgomot pentru motoare,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(maşini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,

bobine (componente ale mașinilor), regulatoare
(componente ale mașinilor), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare
de viteză pentru maşini, motoare, arcuri
(componente ale mașinilor), transmisii pentru
maşini, aparate de vulcanizare.
9. Indicatoare de combustibil/contoare de
benzină, senzori de parcare pentru vehicule,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare kilometraj pentru
vehicule, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de
viteză, aparate pentru direcție, automate, pentru
vehicule, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculelor, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile.
11. Aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat)/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), becuri pentru
semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, faruri pentru automobile, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, instalaţii de ventilație pentru vehicule
(aer condiţionat).
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, șasiuri
de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, contragreutăți pentrtru roțile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, clipsuri
pentru capota vehiculelor/ clipsuri pentru capota
vehiculelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
caroserii de vehicule, garnituri de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehciule, bări de protecţie
pentru automobile, chestoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, maşini/autoturisme/automobile,
carcase pentru anvelopele pnuematice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, brichete pentru

SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 219, LOT 1, AP. 1, 
CAMERA NR. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
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automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, huse pentru volanul
vehiculului, motoare pentru vehicule terestre,
rosti de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru motoarele
vehiculelor, capote pentru vehicule, capace
pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru roți de vehicule, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizaore de
șocuri cu arc pentru vehicule, amortizaore
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
penru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
anvelope solide pentru roțile vehiculului, huse
pentru roată de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere
pentru vehicul, cleme de spițe pentru roți, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
inserții de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, roți de vehicul, bare de
protecţie pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/manşoane
din caucic pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor.
35. Publicitate, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare

cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Întreținerea şi repararea vehiculelor cu
motor, reșaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecțiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 04673 (111)171560
(151) 07/07/2020
(732) S.C. ELECTROGRUP S.A., CALEA

TURZII NR. 217, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ELECTROGRUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie eoliană, materiale pentru
iluminat.
9. Celule fotovoltaice, convertoare fotovoltaice,
module fotovoltaice, instalaţii fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiaţiei solare în energie
electrică, aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice, racorduri de
linii electrice, stâlpi de metal pentru linii
electrice, software de securitate, aparate
pentru supraveghere de securitate, dispozitive
pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, software de calculator pentru
comanda de la distanţă a aparatelor
de securitate, software pentru automatizare
industrială, sistem de automatizare pentru
clădiri, comenzi de automatizare industrială,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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instrumente pentru monitorizarea traficului,
software pentru gestionarea traficului, aparate
de control pentru trafic (luminoase), software de
calculator pentru controlul iluminatului, software
de control pentru iluminat destinat utilizarii
în locaţii comerciale şi industriale, aparate
pentru monitorizarea reţelei de alimentare cu
electricitate, distribuitoare de energie electrică,
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă, instrumente de monitorizare,
senzori magnetici, aplicaţii software.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a
produselor şi a serviciilor de energie electrică,
telecomunicaţii şi construcţii, permiţând clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, managementul şi
administrarea afacerilor, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, cercetare
şi analiză de piaţă, prezentare de produse
şi servicii în scopuri promoţionale/publicitare,
pregătire şi prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, organizare şi coordonare
de licitaţii şi licitaţii inverse prin reţele informatice
şi de telecomunicaţii, evidenţa contabilă,
facturare, servicii de marketing, prelucrare de
date, servicii de birou, servicii de telemarketing.
37. Servicii de construcţii civile şi industriale,
construcţii de infrastructură civilă, energetică
şi pentru comunicaţii, servicii de instalaţii
electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune,
consultanţă în domeniul construcţiilor civile
(construcţii), demolare de construcţii civile
şi industriale, construire de fundaţii pentru
structuri de construcţii civile şi industriale,
fundaţii pentru clădiri, construcţie de proprietăţi
industriale, instalaţii pentru telecomunicaţii,
construcţia de turnuri de telecomunicaţii, cablare
pentru telecomunicaţii în clădiri, întreţinere de
aparate de telecomunicaţii, instalare hardware
de calculator şi a aparatelor de telecomunicaţii,
întreţinere şi reparare, instalare şi reparaţii de
reţele de telecomunicaţii, instalare de reţele de
telecomunicaţii, instalaţii de maşinării electrice
şi de generatoare, întreţinere şi reparare
de instalaţii în clădiri, întreţinere, service
şi reparare de aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică, terasamente,
închirieri de maşini pentru terasamente, reparare
şi întreţinere de echipamente pentru lucrări
de terasamente, construirea de drumuri de

acces pentru construcţii civile şi industriale,
servicii de instalare a platformelor de lucru
şi de construcţie, instalare de schele pentru
construcţii şi platforme pentru lucrări şi
construcţii, construcţia de structuri de inginerie
civila prin turnarea betonului, instalare şi
întreţinere de instalaţii fotovoltaice, instalare
de celule şi module fotovoltaice, întreţinere,
reparare şi recondiţionare de aparate şi instalaţii
fotovoltaice, construire de centrale electrice,
servicii de consiliere cu privire la instalarea
centralelor electrice, construire de structuri
subterane, servicii de inginerie civilă subterană,
lucrări de construcţie subterane pentru turnarea
fundaţiei, lucrări de construcţii subterane legate
de cablajele electrice, reparaţie a liniilor de înaltă
tensiune, recondiţionare, reparare şi întreţinere
a instalaţiilor electrice, montarea de structuri
de înaltă rezistenţă, reparare şi întreţinere
de instalaţii pentru energie eoliană, instalarea
sistemelor de securitate, întreţinere şi service de
alarme de securitate, instalare de echipamente
pentru automatizarea clădirilor, instalare de
sisteme de gestionare al traficului, reparare
de aparate de iluminat, instalare de sisteme
de iluminat, instalare de instalaţii de iluminat,
instalare de sisteme electrice de iluminat şi
de sisteme de alimentare electrica, instalarea
senzorilor magnetici.
38. Telecomunicaţii, furnizare de instalaţii
de telecomunicaţii, telecomunicaţii prin
radio, buletine electronice (telecomunicaţii),
consultanţă în telecomunicaţii, exploatarea
sateliţilor de telecomunicaţii, telecomunicaţii
prin e-mail, servicii de telecomunicaţii
interactive, consultanţă profesională privind
telecomunicaţiile, informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor, exploatare de sisteme de
telecomunicaţii, administrarea unei reţele
de telecomunicaţii, închirieri de aparate
de telecomunicaţii, servicii de portaluri
de telecomunicaţii, închirieri de linii de
telecomunicaţii, servicii telefonice şi de
telecomunicaţii, transfer de date prin
telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii prin
satelit, servicii de telecomunicaţii prin telegraf,
servicii de consultanţă privind telecomunicaţiile,
servicii de informare privind telecomunicaţiile,
servicii de accesare a telecomunicaţiilor,
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini
web), servicii de telecomunicaţii de reţele
digitale, servicii de reţele de telecomunicaţii
mobile, furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicaţii), furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii electronice, comunicare
prin reţele de telecomunicaţii multinaţionale,
asigurarea accesului la reţele de telecomunicaţii,
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servicii de transmisie şi recepţie a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicaţii, servicii
de telecomunicaţii în reţele de fibră optică,
fără fir şi prin cablu, servicii de telecomunicaţii
bazate pe internet, furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii la baze de date, transfer
automat de date digitale utilizând canale de
telecomunicaţii, transmisie de la distanţă de date
prin intermediul telecomunicaţiilor, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
de internet, servicii de telecomunicaţii, respectiv,
servicii ISDN (reţea cu servicii digitale integrate),
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
o reţea globală de comunicaţii sau la baze
de date, exploatarea reţelelor electronice de
comunicaţii, servicii de telecomunicaţii aer-sol,
furnizare de acces prin telecomunicaţii la centre
de servere, închirieri de aparate şi instalaţii de
telecomunicaţii.
39. Furnizare, transport şi distribuţie de energie
electrică, distribuţia de energie, depozitarea
energiei electrice, logistică de transport,
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor,
servicii de informaţii privind traficul, furnizare de
informaţii rutiere şi de trafic, gestionarea fluxului
traficului de vehicule prin intermediul reţelelor
şi al tehnologiilor avansate de comunicaţii,
servicii de informare cu privire la congestionarea
traficului, servicii publice de distribuţie a energiei
electrice.
40. Producere de energie de către centrale
electrice şi turbine eoliene, generare de
electricitate, generare de electricitate din energia
eoliană, servicii de consultanţă privind generarea
de energie electrică, închirieri de echipamente
generatoare de energie, tratarea (reciclarea)
deşeurilor.
42. Servicii de management al proiectelor de
inginerie, servicii de inginerie electrică, servicii
de proiectare, servicii de proiectare privind
construcţiile civile şi industriale, întocmire de
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare
şi dezvoltare de reţele de telecomunicaţii,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei, servicii de proiectare
tehnică de instalaţii pentru electricitate,
servicii de proiectare pentru structuri de
înaltă rezistenţă, servicii de inginerie privind
proiectarea de sisteme electronice, construcţii
civile (servicii de inginerie), măsurători de
mediu în cadrul structurilor de construcţii
civile, servicii de proiectare tehnică industrială,
ingineria telecomunicaţiilor, analiză semnalelor
de telecomunicaţii, cercetare privind tehnicile
de telecomunicaţii, programare de software
pentru telecomunicaţii, testare de semnale
de telecomunicaţii, monitorizare de semnale

de telecomunicaţii, consultanţă în domeniul
tehnologiei telecomunicaţiilor, consultanţă
în domeniul ingineriei telecomunicaţiilor,
proiectare de aparate şi echipamente pentru
telecomunicaţii, inspecţia instalaţiilor şi utilajelor,
întocmirea de rapoarte privind studiile de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcţii,
întocmirea de studii de analiză referitoare
la proiecte, planificare de proiecte tehnice,
efectuare de studii de proiecte tehnice, studii
şi proiecte de cercetări tehnice, realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcţii, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcţiilor, proiectare şi dezvoltare
de sisteme fotovoltaice, localizare şi marcare
a amplasamentelor conductelor, cablurilor sau
firelor din reţelele subterane ale serviciilor
de utilităţi publice, proiectare şi inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu şi fibră
optică, administrare de servere, proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru reţele
de calculatoare şi servere, dezvoltare de metode
de măsurare şi de testare, servicii tehnice de
măsurare, monitorizare, control şi achiziţii de
date (SCADA), cercetare privind securitatea,
proiectare şi dezvoltare de programe de
securitate, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor tehnice, servicii de
design arhitectural în domeniile traficului şi
transporturilor, proiectare de sisteme de iluminat,
planificare tehnică şi managementul proiectelor
tehnice pentru dezvoltarea de echipamente de
iluminat, furnizare de informaţii privind repararea
şi întreţinerea de aparate pentru iluminat electric,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, proiectare şi dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea şi
monitorizarea sistemelor de energie solară,
monitorizarea calităţii aerului, dezvoltare de
software de aplicaţii.
45. Servicii de autorizare în domeniul energiei
electrice, telecomunicaţiilor şi constructiilor,
autorizare de sisteme de comunicaţii fără fir,
servicii de siguranţă, salvare, securitate şi
control, închiriere de aparate de supraveghere
de securitate.

───────
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(210) M 2020 04675 (111)171504
(151) 07/07/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 89,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

GUSTUROI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Praf de usturoi, suc de usturoi, usturoi
tocat (condiment), sos de usturoi (alioli),
usturoi prelucrat destinat utilizării sub formă
de condiment, sosuri, sosuri condimentate,
sosuri pentru pizza, sosuri barbecue, sosuri
pudră, sosuri pentru salate, sosuri pentru
gătit, sosuri pentru spaghetti, sosuri pentru
gustări, sosuri pentru mâncare, sosuri pentru
pui, sosuri de carne, praf de sosuri, sosuri
cu ierburi, sosuri gata făcute, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
condimente, sosuri (condimente), amestecuri
de condimente, condimente pentru pizza,
condimente pe bază de legume pentru paste,
creme pe bază de maioneză, creme pe bază
de maioneză și ketchup, maioneză, esențe de
uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
ierburi uscate de uz culinar, mirodenii, preparate
din muștar pentru alimente, produse aromatice
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare,
mirodenii, arome și condimente, usturoi măcinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
usturoi prelucrat destinat utilizării sub formă de
condiment, sosuri pudră, sosuri pentru gustări,
sosuri cu ierburi, condimente pe bază de legume
pentru paste, produse aromatice pentru alimente
(altele decât uleiurile esențiale).
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de intermediere comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de intermediere
comercială, servicii de vânzare cu amănuntul
online de produse alimentare.

───────

(210) M 2020 04678 (111)171506
(151) 07/07/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 89,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUPER GUSTUROI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Usturoi măcinat, piure de usturoi, praf de
usturoi, suc de usturoi, usturoi tocat (condiment),
sos de usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat
utilizării sub formă de condiment, sosuri,
sosuri condimentate, sosuri pentru pizza, sosuri
barbecue, sosuri pudră, sosuri pentru salate,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru gustări, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru pui, sosuri de carne, praf de sosuri,
sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
condimente, sosuri (condimente), amestecuri de
condimente,  condimente  pentru  pizza, 
condimente pe bază de legume pentrupaste, 
creme pe bază de maioneză, creme pebază 
de  maioneză  și  ketchup,  maioneză,  esențe de 
uz  alimentar  (cu  excepția  uleiurilor  esențiale),
ierburi uscate de uz culinar, mirodenii, preparate
din muștar pentru alimente, produse aromatice
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pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare,
mirodenii, arome și condimente.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de intermediere comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
produse alimentare.

───────

(210) M 2020 04681 (111)171505
(151) 07/07/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 89,
JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI, 077110,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MERGE CU SOS OLYMPIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Sosuri, sosuri condimentate, maioneză,
creme pe bază de maioneză, înlocuitor de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, sosuri pentru
pizza, sosuri barbecue, sosuri pudră, sosuri
pentru salate, sosuri pentru gătit, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru gustări, sosuri pentru
mâncare, sosuri pentru pui, sosuri de carne,
praf de sosuri, sosuri cu ierburi, sosuri gata
făcute, sosuri care conțin mirodenii, arome sub
formă de sosuri concentrate, sosuri întrebuințate
sub formă de condimente, sosuri de salată
care conțin smântână, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, condimente,
sosuri (condimente), amestecuri de condimente,
condimente pentru pizza, condimente pe
bază de legume pentru paste, esențe de
uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
ierburi uscate de uz culinar, mirodenii, produse

aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), sosuri, sare, mirodenii, arome și
condimente.
35. Administrație comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
informații comerciale cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază
de abonament, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe Internet, servicii de intermediere
comercială.

───────

(210) M 2020 04683 (111)171244
(151) 07/07/2020
(732) FAST BROKERS - BROKER DE

ASIGURARE - REASIGURARE,
STR. MIRCEA VULCANESCU
NR. 80, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FAST BROKERS ASIGURARI
- REASIGURARI - DAUNE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04686 (111)171500
(151) 07/07/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

(540)

ISAVIAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive de uz
medical, preparate farmaceutice pentru
inhalatoare, preparate farmaceutice pentru
aerosoli şi sprayuri medicinale, produse igienice
pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Inhalatoare de uz medical şi terapeutic,
aparate pentru aerosoli de uz medical,
dispozitive medicale.
35. Publicitate, acţiuni de promovare,
conducerea şi gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (cu excepţia trasnportului)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze, prin intermediul unor magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice.

───────

(210) M 2020 04687 (111)171501
(151) 07/07/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PADUDEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Dispozitive medicale.
35. Publicitate, acţiuni de promovare,
conducerea şi gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze, prin intermediul unor magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice.

───────

(210) M 2020 04689 (111)171612
(151) 07/07/2020
(732) THE RADA WAY SRL, ALEEA

(540)

THE RADA WAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

MUZICII NR.18, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă, articole
de gimnastică și sport.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04693 (111)171322
(151) 07/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94, BL.14A,
SC.4, ET. 2, AP.127, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI , ROMANIA

(540)

Vital Grana

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe bază de
cacao, cacao, băuturi sub formă de pudră care
conțin cacao, extracte de cacao pentru consum
uman, pastă de cacao pentru băuturi, preparate
pe bază de cacao pentru fabricarea băuturilor,
pudră de cacao, preparate sub formă de pudră
conținând cacao utilizate pentru prepararea
băuturilor, pudră de cacao instant.

───────

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme  nazale  pentru  scafandri  și  înotători, 
mănuși descafandru, aparate de respirat sub 
apă pentruînot subacvatic.
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(210) M 2020 04695 (111)171310
(151) 07/07/2020
(732) SC DCNEWS RESEARCH &

DEVELOPMENT SRL, PIATA
PRESEI LIBERE NR. 1, CORP D1,
ET. 6, CAMERA 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL , STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ARGUMENT
suportul deciziilor

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un pachet media
de informații, abonamente la servicii de baze de
date prin telecomunicaţii, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de telemarketing, administrare
de afaceri, sondaje de opinie, sondaje de piață
prin telefon, sondaje pentru scopuri de afaceri,
elaborare de sondaje de opinie, realizare de
sondaje de opinie politice, studii de sondaje de
opinie cu privire la piață, realizare de studii de
piață care implică sondaje de opinie.
38. Servicii de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
agenții de presă, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, comunicare de
informații prin mijloace electronice, emisiuni
de știri (transmisii), furnizare de conexiuni de

telecomunicații pentru centre de date, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de informații privind
comunicațiile media, furnizare de instalații de
comunicare pentru schimbul de date electronice,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere de
știri), servicii de agenții de știri electronice,
servicii de comunicare pentru transmisia de
informații, servicii de comunicații audiovizuale,
servicii de informare privind rețelele electronice
de
comunicare.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, editare de publicaţii, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
electronice, consultanță editorială, distribuire de
știri pentru industria audiovizuală, editare de cărți
și recenzii, publicare de buletine informative,
publicare de cărți, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii jurnalistice, organizare de
seminarii și conferințe.

───────

(210) M 2020 04696 (111)171526
(151) 07/07/2020
(732) SC ALCA TEXTILE PROD SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
273, CORP 1, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

ZAMSIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 04700 (111)171642
(151) 07/07/2020
(732) FAPACO SRL, SPLAIUL UNIRII

NR. 197, DUPLEX, ET. 6, AP.
26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NOVUM BY THE SEA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04705 (111)171318
(151) 07/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94, BL.14A,
SC.4, ET. 2, AP.127, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI , ROMANIA

(540)

Eisler

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04; 02.01.01; 02.01.23

(591) Culori revendicate:bej (Pantone 7506
C, Pantone 7509 C), verde (Pantone
368 C, Pantone 3415 C), gri, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Orez, orez decorticat, ovăz decorticat, orz
decorticat, arpacaș pentru alimentație umană,
făină, mălai, griș.

───────

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat pe
cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru  bebeluși,  încălțăminte  pentru  bărbați, 
articole de încălțăminte pentruplajă.
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(210) M 2020 04706 (111)171321
(151) 07/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

VOLTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Batoane de cereale şi batoane energizante,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane de cereale
bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 04707 (111)171251
(151) 08/07/2020
(732) S.C. EUROSTORE DISTRIBUTION

S.R.L., STR. ION LAHOVARI
NR. 16, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

eselect
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
ceasuri inteligente, dispozitive periferice de
calculator, software de calculator, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, materiale înregistrate, magneti,
echipament pentru scufundări, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
ceasuri, bijuterii, articole de bijuterie, instrumente
de cronometrare, instrumente cronologice,
produse de
bijuterie, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, aliaje de argint, aliaje de
iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, cutii suvenir din metale
prețioase, discuri ceramice utilizate ca jetoane
valorice, misbaha (mătănii), monede, monede
care nu sunt pecuniare, monede comemorative,
monede de colecție, monede din aur, monede
făcute din lingouri de aur, mărgele pentru
meditație, mătănii, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă de argint,

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ- 
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011146, ROMANIA
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obiecte de artă din argint emailat, obiecte de
artă din metal (metale prețioase), obiecte de
artă din metale prețioase, plăci comemorative
din materiale prețioase, plăci funerare din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, portchei fantezie din metale prețioase,
seturi de monede pentru colecționari, trofee
confecționate din aliaje de metale prețioase,
trofee confecționate din metale prețioase, trofee
placate cu aliaje de metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, trofee statuare
comemorative fabricate din metal prețios,
turmaline (pietre semiprețioase).

───────

(540)

Despre Energie
simplu ca energia

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.01; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 3385
C), mov (Pantone 2725 C), gri (Pantone
420 C), albastru (Pantone 5265 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
42. Servicii de cosultanță în materie de utilizare
a energiei.

───────

(210) M 2020 04709 (111)171465
(151) 08/07/2020
(732) S.C. E.ON SERVICII S.R.L., 

BD. PANDURILOR NR. 42, ET. 7, 
JUD.MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 
540554,  MUREȘ, ROMANIA

18. Genți de mână, genți casual, bagaje, pungi,
portofele din piele și imitație de piele, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, bastoane, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, huse de arc, articole
de piele vândute vrac, blană artificială, blană
semiprelucrată, blănuri vândute vrac, piei de
bovine, carton imitație de piele, casete din piele
sau din piele artificială, centuri pentru umeri,
chingi din piele, crupe (părți ale crupoanelor),
curele de piele pentru bagaje, curele de umăr,
curelărie (echipamente pentru soldați), curelărie
realizată din piele, curele pentru patine, cutii de
pălării  din  imitație  de  piele,  cutii din  piele, 
etichete  din  piele,  foi  din  imitații  de piele 
pentru  manufacturi,  foi  din  piele  pentru
manufacturi, garnituri de harnașament, garnituri
din piele pentru mobile, genti pentru articole
de toaletă vândute goale, hamuri de siguranță
pentru copii, huse de mobilă, din piele, huse
din piele pentru arcuri, moleschin (imitație de
piele), piei de animale, piei tăbăcite, imitații
de piele, împletituri din piele, piele brută sau
semiprelucrată, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, piele de poliuretan,
piele de șarpe, piele netăbăcită și alte tipuri
de piei prelucrate sau semiprelucrate, piele
pentru harnașamente, piele pentru mobilier, piele
sintetică, port-carduri de piele, port-carduri din
imitație de piele, produse din piele brută de ros 
pentru  câini, recipiente  industriale  din  piele 
pentru  ambalare, serviete  din  piele,  tefillin 
(filactere),  șevro  (piele), șireturi  din  piele, 
șnururi  din  piele,  șnururi  din piele  pentru 
legat  sub  bărbie,  ținte  decorative pentru 
materiale din piele, valve din piele.
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(210) M 2020 04713 (111)171350
(151) 08/07/2020
(732) S.C. OVIDIUS AQUA LINE

S.R.L., STR. PREOT POPESCU
GHEORGHE, NR. 1A, COM.
BORCEA, JUD. CALARASI, SAT
BORCEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA, STR.
UNIRII, BL. 16C, AP. 12, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

OVIDIUS AQUA LINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04720 (111)171278
(151) 08/07/2020
(732) PRODUCĂTORGAZON S.R.L.,

STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 11, AP. U.I.7, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

greenax

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
05.11.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
#1CB153), alb (Pantone #FFFFFF)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură şi silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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27. Covoare, carpete, preşuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoserilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieți și semințe pentru
plantare, gazon natural/turbă naturală, gazon
natural, gazon ranforsat natural, gunoi de grajd
amestecat cu paie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04722 (111)171281
(151) 08/07/2020
(732) PRODUCĂTORGAZON S.R.L.,

(540)

LunaGazon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură şi silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
27. Covoare, carpete, preşuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoserilor

existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe şi
semințe brute și neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băutură pentru animale,
malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04723 (111)171279
(151) 08/07/2020
(732) PRODUCĂTORGAZON S.R.L.,

(540)

GazonLuna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizarea în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).

STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 11, AP. U.I.7, 
JUDEŢ  CLUJ, CLUJ NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA

STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 11, AP. U.I.7, 
JUDEŢCLUJ, CLUJ NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04726 (111)171320
(151) 08/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

MILTON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi răcoritoare cu aromă de ceai verde,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare din aloe vera.

───────

(210) M 2020 04727 (111)171626
(151) 08/07/2020
(732) ALEXANDRU-GHEORGHE

(540)

Papa la Şoni
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04728 (111)171624
(151) 08/07/2020
(732) ALEXANDRU-GHEORGHE

(540)

Papa de la Şoni
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04729 (111)171625
(151) 08/07/2020
(732) ALEXANDRU-GHEORGHE

PADUREAN, STR. GARII DE
NORD NR. 6-8, BL. 1, ET. 7, AP.
46, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Papa la Soni

PADUREAN, STR. GARII DE
NORD NR. 6-8, BL. 1, ET. 7, 
AP.46, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

PADUREAN, STR. GARII DE
NORD NR. 6-8, BL. 1, ET. 7, 
AP.46, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94, BL.14A,
SC.4, ET. 2, AP.127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI , ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04730 (111)171518
(151) 08/07/2020
(732) GENKI MEDICAL CENTER SRL,

COMUNA SACOSU TURCESC NR.
133, CAMERA 1, JUDEŢ TIMIŞ,
SAT OTVESTI, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Genki MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena: 05.01.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16

(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04731 (111)171327
(151) 08/07/2020
(732) SERE SOLARII MUNTENIA

SRL, STR. PETRESCU NR.
106, JUDEȚUL DAMBOVIȚA,
PETRESTI, CORBII MARI, 137139,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

SERE solarii Muntenia

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Legume proaspete.

───────
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(210) M 2020 04732 (111)171641
(151) 08/07/2020
(732) SC UNICA FARM SRL, STR.

NEGOIESCU NR. 74B, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BORŞA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Farmacia MARE
are grijă de fiecare

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#e4202f), verde deschis
(HEX=#78bf43), verde închis
(HEX=#1b4d25), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Compoziții farmaceutice, creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, farmaceutice injectabile, produse
farmaceutice homeopate, elixiruri (preparate
farmaceutice), substanțe farmaceutice
dermatologice, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, preparate
medicale, preparate farmaceutice antiepileptice,
preparate astringente (farmaceutice),
produse farmaceutice antidiabetice, produse
farmaceutice cardiovasculare, remedii naturale
și farmaceutice, șervețele umede impregnate cu
loțiuni farmaceutice.
35. Servicii de publicitate privind produsele
farmaceutice pentru tratarea diabetului,
publicitate referitoare la produse farmaceutice și
de imagistică in vivo, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros

pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale.
40. Prepararea la comandă de produse
farmaceutice.
42. Testarea produselor farmaceutice, cercetare
privind produsele farmaceutice, inspecția
produselor farmaceutice, evaluare de
produse farmaceutice, dezvoltare de produse
farmaceutice, servicii de dezvoltare de
produse farmaceutice, servicii pentru evaluarea
eficienței produselor farmaceutice, dezvoltare
de preparate farmaceutice și medicamente,
realizare de teste clinice pentru produse
farmaceutice, servicii de cercetare de laborator
privind produsele farmaceutice, furnizare de
informații despre rezultatele studiilor clinice
pentru produse farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripţie medicală,
consultanță și servicii de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice.

───────

(210) M 2020 04737 (111)171365
(151) 08/07/2020
(732) GYORFI ANIKO INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, STR. IZVORULUI
NR. 18, JUDEȚUL ALBA, AIUD,
ALBA, ROMANIA

(540)

Győrfi's TRADIȚIE ȘI
CALITATE Din 1993

(531) Clasificare Viena: 26.01.02; 26.01.17;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.07.01;
27.07.02; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:roșu, galben, auriu,
alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 04738 (111)171328
(151) 08/07/2020
(732) ELENA-LARISA LUPOIU, STR.

NITU VASILE NR. 66, BL. 25,
SC. A, ET. 3, AP. 13, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Monarh

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04739 (111)171561
(151) 08/07/2020
(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

IVY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de igienă, nemedicinale, săpunuri,
nu medicinale, săpun lichid.

───────

SOLDAT CONSTANTIN DRĂGAN
NR. 20, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

PRIMA HEALTHCARE
by Vetro Design

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri  şi  alte  condimente, gheaţă  (apă 
îngheţată).

CO. LLC, STR. AL-WAHDA
STREET, INDUSTRIAL AREA 
NO.1, SHARJAH, P.O. BOX 4115,
EMIRATELE ARABE UNITE

(210) M 2020 04747 (111)171210
(151) 08/07/2020
(732) SC VETRO DESIGN SRL, STR.
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3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 04748 (111)171238
(151) 08/07/2020
(732) TECHNOVA INVEST SRL, STR.

CALEA ARADULUI NR. 95,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

DOMINUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Arzătoare, boilere si încălzitoare, şemineuri,
aparate pentru bronzat, instalaţii sanitare,
alimentare cu apă şi echipamente de salubritate
(de uz sanitar), aparate de iluminat și reflectoare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, aparate pentru încălzire
și uscare personală, instalaţii de uscare,
echipament pentru răcire și înghețare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de apă
și gaz, instalații nucleare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), aprinzătoare, părți și accesorii ale
tuturor produselor menționate anterior.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

30. Cafea , ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
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(210) M 2020 04749 (111)171370
(151) 08/07/2020
(732) LIVIU CODREANU, STR. VASILE

LUCACIU NR. 33, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Focco
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04750 (111)171657
(151) 08/07/2020
(732) ELENA BĂDEANU, STR.

MIHAILENI NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013242, ROMANIA

(540)

enAscend coachsulting

(531) Clasificare Viena: 07.03.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, consultanță în
management, consultanță în marketing,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
privind promovarea vânzărilor, servicii de
consultanță în marketing, consultanță în

organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, consultanță profesională cu privire la
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe Internet, servicii
de consultanță și de management al afacerilor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
consultanță în afaceri privind implementarea de
sisteme de management al calității, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.
38. Comunicare de date prin mijloace
electronice, servicii de comunicații prin mijloace
electronice, transmisie și recepție (transmisie)
de informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, transmisie electronică
de comunicări scrise, transmitere de date,
mesaje și informații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet, acces
la continuț, furnizarea accesului la pagini de
internet și portaluri.

───────

(210) M 2020 04752 (111)171656
(151) 08/07/2020
(732) LUCIAN-MIHAIL BENGA, STR.

(540)

L'OR Blanc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET.1,BIROUL 1.02, CAM. 2. 
SECTOR 5,BUCUREȘTI, 050726, 
ROMANIA

ANGHEL SALIGNY NR. 1,
JUDEŢUL MEHEDINŢI , DROBETA
TURNU-SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA
OCTAVIAN-NICOLAE CIUCA,
STR. ANGHEL SALIGNY NR. 1,
JUDEŢUL MEHEDINŢI, DROBETA 
TURNU-SEVERIN,MEHEDINȚI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: turcoaz, 
mov, albastru închis (HEX=#8d3df9; 
HEX=#30c8b1; HEX=#8d42f8; 
HEX=#0a0b1e; HEX=#7f71eb)

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET.1,
BIROUL 1.02, CAM. 2. SECTOR 5, 
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.

───────
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(210) M 2020 04753 (111)171393
(151) 08/07/2020
(732) GABRIELA MARDARASEVICI,

ȘOS. VOINEȘTI NR. 56, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

entrix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, prelucrare de date informatice, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, consultanţă profesională în
afaceri, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor.
37. Instalare de hardware de calculator,
instalare de aparate de telecomunicații,
întreținere și reparații pentru hardware de
calculator și aparate de telecomunicații.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
forumuri online, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
creare, adaptare, mentenanță și instalare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
instalare și personalizare de aplicații software,
servicii de protecție antivirus pentru computer,
servicii de criptate a datelor, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), Cloud computing, închirierea de
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, proiectarea, dezvoltarea, analiza și
instalarea sistemelor informatice, implementarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, crearea
şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică

clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, aplicații mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, baze de date computerizate,
programe de calculator, înregistrate, programe
de operare pe calculator, înregistrate, programe
de calculator, descărcabile, componente
software pentru calculator, înregistrate, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, sisteme informatice.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, publicitate, marketing,
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───────

(210) M 2020 04754 (111)171654
(151) 08/07/2020
(732) RĂZVAN BURLACU, STR. BANUL

ANTONACHE NR. 45, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET.1,
BIROUL 1.02, CAM. 2. SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

MOSAI THE BEAUTY
OF COFFEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX=#97d4ce), albastru închis
(HEX=#50677b)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Sare, mirodenii, arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale şi condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi pe
bază de cacao, produse apicole de uz alimentar,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi,
seminţe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar şi produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie) şi drojdie, produse
de brutărie, ciocolată, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora.

───────

(210) M 2020 04755 (111)171394
(151) 08/07/2020
(732) GABRIELA MARDARASEVICI,

ȘOS. VOINEȘTI NR. 56, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

gentec

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:indigo (Pantone
2685C), turqoise (Pantone 3252C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, aplicații mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, baze de date computerizate,
programe de calculator, înregistrate, programe
de operare pe calculator, înregistrate, programe

a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de  la  distanţă,  dezvoltare  de  platforme  de 
calculator,  găzduire pe  servere,  consultanţă 
în  proiectarea  site- urilor  web,  găzduire  de 
date,  fișiere,  aplicații și  informații 
computerizate,  servicii  de  asistență tehnică 
referitoare  la  software  și  aplicații  de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, implementarea de programe
de calculator în rețele, servicii tehnice pentru
aplicații la sistemele informatice mari și mijlocii.
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de calculator, descărcabile, componente
software pentru calculator, înregistrate, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, sisteme informatice.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, publicitate, marketing,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, prelucrare de date informatice, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, consultanţă profesională în
afaceri, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor.
37. Instalare de hardware de calculator,
instalare de aparate de telecomunicații,
întreținere și reparații pentru hardware de
calculator și aparate de telecomunicații.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
forumuri online, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
creare, adaptare, mentenanță și instalare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
instalare și personalizare de aplicații software,
servicii de protecție antivirus pentru computer,
servicii de criptate a datelor, software

───────

ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), Cloud computing, închirierea de
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, proiectarea, dezvoltarea, analiza și
instalarea sistemelor informatice, implementarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, crearea
şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de  la  distanţă,  dezvoltare  de  platforme  de 
calculator,  găzduire pe  servere,  consultanţă 
în  proiectarea  site- urilor  web,  găzduire  de 
date,  fișiere,  aplicații și  informații 
computerizate,  servicii  de  asistență tehnică 
referitoare  la  software  și  aplicații  de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, implementarea de programe
de calculator în rețele, servicii tehnice pentru
aplicații la sistemele informatice mari și mijlocii.
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(210) M 2020 04756 (111)171391
(151) 08/07/2020
(732) GABRIELA MARDARASEVICI,

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

onewin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

37. Instalare de hardware de calculator,
instalare de aparate de telecomunicații,
întreținere și reparații pentru hardware de
calculator și aparate de telecomunicații.

ȘOS. VOINEȘTI NR. 56, 
JUDEŢUL  IAŞI, IAŞI, ROMANIA

clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,  computere  și  dispozitive 
periferice pentru computere,  aplicaţii  software 
pentru  calculator,  descărcabile,  aplicații 
mobile,  aplicații  software descărcabile  pentru 
telefoane  inteligente,  baze de  date 
computerizate,  programe  de  calculator,
înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, componente software pentru
calculator, înregistrate, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente hardware pentru calculator, sisteme
informatice.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la hardware
de calculator, publicitate, marketing, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
managementul computerizat al fişierelor,
prezentarea      produselor      în     mediile    de
 

comunicare,  în  scopuri  de comercializare  cu 
amănuntul, sistematizareainformaţiilor în baze
de  date  computerizate, actualizarea  şi 
menţinerea  datelor  în  bazele  de  date 
computerizate,  optimizarea traficului  site-urilor 
web,  prelucrare  de  date  informatice,  servicii 
de  achiziţie  pentru  terţi (achiziţionarea  de 
bunuri  şi  servicii  pentru alte afaceri),  căutare 
de  date  în  fişierele  calculatorului pentru  terţi, 
oferirea de informaţii de contact comerciale şi 
de afaceri, oferirea de informaţii  comerciale 
şi consilierepentru consumatori în alegerea 
bunurilor şiserviciilor, furnizarea de informaţii 
de  afaceri prin  intermediul  unui  site  web, 
consultanţă profesională  în  afaceri, 
managementul afacerilor,  administrarea 
afacerilor.

42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, creare,
adaptare, mentenanță și instalare de software,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, instalare și
personalizare de aplicații software, servicii de
protecție antivirus pentru computer, servicii de
criptate a datelor, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PaaS), Cloud computing, 
închirierea de  calculatoare,  închirierea  de 
software  pentru calculatoare,  proiectarea, 
dezvoltarea,  analiza  și instalarea  sistemelor 
informatice,  implementarea sistemelor 
informatice,  consultanţă  software pentru 
calculatoare,  consultanţă  în  tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, crearea şi 
mentenanţa  site-urilor web  pentru  terţi, 
crearea şi proiectareapentru terţi de indexuri 
de informaţii bazatepe site-urile web (servicii 
de  tehnologia  informaţiei), stocarea 
electronică   a  datelor,  găzduirea   site-urilor
(site-uri  web),  consultanţă  în domeniul
tehnologiei    informaţiei   (IT),    furnizarea    de

38. Telecomunicații, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
forumuri online, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii,  asigurarea  conexiunilor  de 
telecomunicaţii la o reţea globală de computere.
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───────

(210) M 2020 04757 (111)171392
(151) 08/07/2020
(732) GABRIELA MARDARASEVICI,

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

teligen

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, aplicații mobile, aplicații software

descărcabile pentru telefoane inteligente, baze
de date computerizate, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, componente software pentru
calculator, înregistrate, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente hardware pentru calculator, sisteme
informatice.
35.  Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, publicitate, marketing,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, prelucrare de date informatice, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, consultanţă profesională în
afaceri, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor.
37. Instalare de hardware de calculator,
instalare de aparate de telecomunicații,
întreținere și reparații pentru hardware de
calculator și aparate de telecomunicații.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
forumuri online, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
creare, adaptare, mentenanță și instalare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații

ȘOS. VOINEȘTI NR. 56, 
JUDEŢULIAŞI, IAŞI, ROMANIA

informaţii  în  legătură  cu  tehnologia
calculatoarelor  şi  programare  prin 
intermediul unui  site  web,  monitorizarea 
sistemelor de calcul(calculatoarelor) prin  acces
de  la  distanţă,  dezvoltare  de  platforme  de 
calculator,  găzduire pe  servere,  consultanţă 
în  proiectarea  site-urilor  web,  găzduire  de 
date, fișiere, aplicațiiși informații computerizate,
servicii  de  asistență tehnică  referitoare  la 
software și aplicații decalculator, asigurarea 
utilizării  temporare  de aplicații  software 
nedescărcabile,  disponibile pe  un  site  web, 
implementarea de programe de calculator în 
rețele,  servicii  tehnice  pentru aplicații  la 
sistemele informatice mari și mijlocii.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

774

software de calculator, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
instalare și personalizare de aplicații software,
servicii de protecție antivirus pentru computer,
servicii de criptate a datelor, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), Cloud computing, închirierea de
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, proiectarea, dezvoltarea, analiza și
instalarea sistemelor informatice, implementarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), stocarea electronică a datelor,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
dezvoltare de platforme de calculator, găzduire
pe servere, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, implementarea de programe
de calculator în rețele, servicii tehnice pentru
aplicații la sistemele informatice mari și mijlocii.

───────

(210) M 2020 04765 (111)171292
(151) 09/07/2020
(732) CEZAR-ANDREI HELMIS, STR.

CPT. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU
NR. 41-43, BL. 20J, SC. 2, AP.
31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FarGon

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.07;
29.01.08; 27.05.01; 04.03.25

(591) Culori revendicate:maro, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 04767 (111)171317
(151) 09/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU, NR.94,
BL.14A, SC. 4, AP.127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(540)

fiiGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.11;
03.04.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne și produse din carne, pește, nu
viu, fructe de mare, păsări, nu vii, carne de
vânat, extracte din carne, carne conservată,
mezeluri, produse din pește, moluște, nu vii,
înlocuitori de came pe bază de legume, fructe
și legume conservate, congelate, uscate și
fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, deserturi
pe bază de iaurturi, deserturi pe bază de
fructe, deserturi pe bază de lapte, gustări
(chips-uri) pe bază de fructe, gustări (chips-
uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-uri) pe
bază de legume, gustări (chips-uri) pe bază
de creveți, batoane de fructe, legume și fructe
instant, măsline preparate, pastă de măsline,
alge comestibile preparate, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, semințe procesate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe și nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe și semințe, jeleuri,
dulcețuri, gemuri, compoturi, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, frișcă, frișcă vegetală, înlocuitori
(substituenți) de lapte, produse din soia, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca

înlocuitor de carne, aperitive alimentare pe bază
de soia, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori
de brânză, înlocuitori de carne, înlocuitori de
ouă, porumb dulce, procesat, tofu, uleiuri și
grăsimi comestibile, supe și baze de supe,
supe la conservă, supe instant, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, chiftele din pește, pârjoale
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
salate cu carne de pasăre, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, aperitive
congelate preambalate constând în principal din
fructe de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate
pe bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate
pe bază de cartofi, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, surimi (bastonașe din carne
de pește), carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
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carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
pește, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină și preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, semințe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
musli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, produse
de cofetărie, ciocolată, paste tartinabile pe bază
de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut redus
de carbohidrați, deserturi (produse de cofetărie),
bomboane, prăjituri, biscuiți, gumă de mestecat,
înghețată comestibilă, prafuri instant pentru
creme și prăjituri, glazuri, zahăr, înlocuitori de
zahăr, miere, produse apicole, de uz alimentar,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale,
esențe pentru produsele alimentare, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, propolis
de uz alimentar, semințe prelucrate folosite
ca arome pentru alimente, șerbeturi (produse
de cofetărie), amidon de uz alimentar, sare,
muștar, oțet, sosuri (condimente), sosuri pentru
salată, sosuri pentru paste, maioneză, ketchup
de roșii, mirodenii, ierburi uscate, gheață (apă
înghețată), feluri de mâncare bazate în special
pe orez, sushi, mâncăruri preparate bazate în
special pe paste, pizza, sandvișuri, hot-dog
(sandvișuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.

───────

(210) M 2020 04769 (111)171632
(151) 09/07/2020
(732) SC MERA COM INTERNATIONAL

SRL, SAT DRAGOSLOVENI,
COMUNA DUMBRĂVENI, T1/2, P
44/45, JUD. VRANCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Magma Selected Dried Berries

(531) Clasificare Viena: 29.01.06; 29.01.07;
27.05.01

(591) Culori revendicate:maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 04770 (111)171636
(151) 09/07/2020
(732) S.C. 4KARP INOVATION S.R.L.,

(540)

4 Karp

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02;
27.07.01; 26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Monturi paternoster pentru pescuit, articole
de pescuit, echipament de pescuit.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
regruparea în avantajul terților a monturilor
paternoster pentru pescuit, articolelor de pescuit
și echipamentului de pescuit (cu excepția
transportului) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 04771 (111)171305
(151) 09/07/2020
(732) STOIANOVICI MARIUS MIHAIL,

STR. PRAHOVA NR.3, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(540)

Monitorul DE BRAȘOV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.01

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
41. Publicare online de ziare, inclusiv de ziare
și reviste electronice, de cataloage, broșuri și
periodice.

───────

STR. GRIGORE IONESCU NR. 63,
CAMERA 1, BL. T73, SC. 2, ET. 4,
AP. 42, SECTOR 2, BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 04772 (111)171273
(151) 09/07/2020
(732) ALPHA BANK ROMANIA SA,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
237B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010566, ROMANIA

(740) VALENTIN BEREA, BULEVARDUL
CAROL I, NR. 51, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALPHA PhonePOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.22

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2955 V); verde (Pantone 335C), galben
(Pantone 1365 C), roșu (Pantone Red
032 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
clişee.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, contabilitate, audit, consultanţă,
analiză de piață, prognoze economice,
management şi consultanţă de management,
marketing, prelucrarea de ordine de cumpărare,
emiterea de facturi.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare, cărţi de credit şi de
debit, depozite de valori, schimb valutar,
colectarea debitelor, factoring, activităţi fiduciare,
consultanţă financiară, servicii financiare, audit

fiscal, fonduri de investiții, garanții, servicii
bancare la domiciliu, asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, asigurări în
caz de accidente, servicii actuariale, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiții de
capital, leasing, cecuri, împrumuturi, fonduri
mutuale, servicii de asigurare.
38. Telecomunicaţii, comunicare şi transmitere
informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legatură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, cercetare juridică, litigii, mediere.

───────

(210) M 2020 04775 (111)171558
(151) 09/07/2020
(732) PRIMA BROADCASTING GROUP

(540)

Alege Reţeta Naţională

SRL, BLD. DIMITRIE POMPEI
NR 9-9A, CLADIREA 20, ET. 7, 
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 04776 (111)171524
(151) 09/07/2020
(732) PRIMA BROADCASTING GROUP

(540)

Reţeta Naţională
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția

mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 04780 (111)171166
(151) 09/07/2020
(732) DUO DESIGN KEY SHOP

PROJECT SRL, STR.
COMERŢULUI NR. 13A, WEST
PARK, UNITATEA 4B1, JUDEŢ
ILFOV, DOMNEŞTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

(540)

duo design YES CAN DO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (HEX #a8a19b),
alb (HEX #ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
servicii de arhitectură, servicii în domeniile

SRL, BLD. DIMITRIE POMPEI
NR 9-9A, CLADIREA 20, ET. 7, 
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA
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ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi
proiectarea aferente.

───────

(210) M 2020 04781 (111)171659
(151) 09/07/2020
(732) SC SYRMOS SRL, STR. RADU

(540)

L'ousia

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb,
galben

(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.

───────

(210) M 2020 04787 (111)171525
(151) 09/07/2020
(732) SEACAVE SRL, CALEA GRIVIŢEI

NR.172, ET.1, AP.3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19 SECTOR 1, BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Legume Vesele
SCĂLDATE ÎN SOARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 05.09.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
31. Fructe și legume proaspete.
35. Regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

ENESCU NR. 33, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410238, 
BIHOR,  ROMANIA
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(210) M 2020 04789 (111)171215
(151) 09/07/2020
(732) SIMONA-OANA VLAD, STR.

(540)

DAZIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 04791 (111)171191
(151) 09/07/2020
(732) TO&MID TRANSILVANIA SRL,

(540)

Hotel Transilvania-Mid
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04794 (111)171482
(151) 09/07/2020
(732) NICAFOR EXPERT S.R.L., STR.

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 -
45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Danubio Lebăda Neagră
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vinuri.

───────

(210) M 2020 04799 (111)171198
(151) 10/07/2020
(732) WHITELAND IMPORT EXPORT

(540)

DOINA FILE DE POVESTE
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

329C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

SOMESULUI NR. 2C, SC. 4, 
ET.1, AP. 9, JUD. CLUJ, 
FLORESTI,  CLUJ, ROMANIA

BABADAG NR. 159, CAMERA 4,
BL. CORAL MALL, SC. A, ET. 8, 
AP.15, JUDEŢUL TULCEA, 
TULCEA,  ROMANIA

STR. PRINCIPALA NR. 192, 
JUD.MURES, DANES, 547200, 
MUREȘ,ROMANIA

SRL, STR. DRUMUL DEALUL
BRADULUI NR. 86-120, 
SECTOR4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC. 3, 
ET. 3, AP. 69, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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5. Lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, dulciuri, medicinale/bomboane,
medicinale, zahăr candel cristalizat de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, digestive pentru
scopuri farmaceutice, gelatină pentru scopuri
medicale, făină lactată pentru bebeluşi, băuturi
din lapte de malţ pentru scopuri medicale, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice / lactoză
pentru scopuri farmaceutice, lapte praf pentru
bebeluşi, lapte formula pentru sugari, alimente
din lapte praf pentru bebeluşi, înlocuitori pentru
laptele matern, lapte-formula fără lactoză (pentru
sugari), ceai medicinal, infuzii medicinale,
băuturi medicinale, suplimente dietetice pe bază
de germeni de grâu, drojdie pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
drojdie.
29. Lapte de albumină/proteine din lapte, lapte
de migdale pentru uz culinar, lapte de migdale,
băuturi pe bază de lapte de migdale, aloe vera
preparată pentru consum uman, unt, cremă de
unt, brânză, unt de cacao alimentar, unt de nucă
de cocos, lapte de nucă de cocos, lapte de nucă
de cocos folosit ca băuturi, lapte de nucă de
cocos pentru uz culinar, lapte degresat, lapte
ecologic, smântână (produse lactate), chefir,
lapte bătut, lapte covăsit, lapte de vacă, lapte
de oaie, ouă, gemuri, lapte de iapă fermentat/
cumâs, margarină, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, sana, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), lapte fermentat, lapte deshidratat, lapte
condensat, fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, lapte acru, lapte de orez,
lapte de orez pentru uz culinar, lapte fermentat
gătit, lapte de soia, unt de arahide, înlocuitor de
frişcă lichidă sau praf pentru cafea, fără conţinut
de lapte, băuturi pe bază de lapte cu conţinut de
suc de fructe, băuturi pe bază de soia utilizate
ca înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de lapte
cu aromă de cacao, băuturi pe bază de lapte
cu conţinut de cafea, băuturi pe bază de ovăz
(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de lapte
aromatizate cu ciocolată, băuturi pe bază de
lapte de arahide, băuturi pe bază de lapte de
migdale, băuturi pe bază de lapte de cocos,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, iaurt preparat
din lapte de capră, băuturi aromate pe bază de
lapte, lapte praf pentru scopuri de alimentaţie,
lapte praf aromatizat pentru preparat băuturi,
fermenţi de lapte pentru uz culinar, deserturi pe
bază de lapte artificial, lapte de orez de uz culinar
sau pentru băuturi, gustări pe bază de lapte,
brânză din lapte de capră, budinci pe bază de
lapte, deserturi pe bază de lapte, băuturi pe bază

de lapte, shake-uri din lapte, lapte praf de cocos,
lapte praf de soia, lapte de cânepă, destinat
utilizării ca înlocuitor de lapte.
30. Pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrişcă, procesată,
făină de hrişcă, chifle dulci, pudră de tort,
cocă de tort / aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/prăjituri, zahăr candel
cristalizat, pentru uz alimentar, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), băuturi din
ciocolată cu lapte, decoraţiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată,
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, prăjituri, fulgi de porumb,
făină de porumb /făină nerafinată de porumb,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), orz măcinat,
ovăz măcinat, cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru torturi/ prăjituri, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient orezul / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
fondante (produse de cofetărie), gluten preparat
ca produs alimentar, îngheţată, lapte congelat,
macarons, biscuiţi cu malţ, ciocolată cu lapte,
cacao cu lapte, îngheţata din lapte, ciocolata fără
lapte, ceaiuri cu lapte, lapte de pasăre, tabletă
de lapte îndulcit, batoane de lapte congelat,
dulciuri nemedicinale care conţin lapte, batoane
de ciocolată cu lapte, dulciuri cu gust de lapte.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitar, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, servicii de informaţii competitive,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de registru
de cadouri, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
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marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
şi farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
consultanţă privind comercializarea de produse,
asistenţă privind comercializarea produselor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerţ
cu amănuntul, informare şi consultanţă cu privire
la comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerţul electronic, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online, servicii de
comerţ prin comenzi poştale, demonstraţie
de vânzare (pentru terţi), intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
şi vânzare pentru terţi, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentaţiei, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, servicii
de analiză de piaţă privind vânzarea de bunuri,
furnizare de informaţii prin Internet privind
vânzarea de produse.

───────

(210) M 2020 04803 (111)171162
(151) 10/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(540)

ALCOFRESH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2020 04804 (111)171161
(151) 10/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU, NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(540)

SPRITZY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2020 04805 (111)171160
(151) 10/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(540)

PATHOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2020 04808 (111)171587
(151) 10/07/2020
(732) TUNA AIR FREIGHT SRL, STR.

LUJERULUI NR. 6, BL. 100, ET. 1,
AP. 7, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena: 04.03.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule de transport marfă.
39. Transport, transport aerian, transport rutier,
transport aeronautic, transport maritim,
transporturi maritime, transport terestru.

───────

(210) M 2020 04810 (111)171266
(151) 10/07/2020
(732) INTEL CORPORATION, 2200

MISSION COLLEGE BOULEVARD,
CALIFORNIA , SANTA CLARA,
95052, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

DO SOMETHING WONDERFUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Computere, computere transportabile,
microcomputere, minicomputere, plăci de
memorie, asistent digital personal, organizatori
personali (electronici) portabili și transportabili,
hardware pentru computer, circuite integrate,
memorii de circuite integrate, cipuri de
circuit integrat, seturi de cipuri, procesoare
semiconductoare, cipuri pentru procesoare
semiconductor, cipuri semiconductoare,
microprocesoare, plăci de circuite imprimate,
plăci de circuite electronice, plăci de bază
pentru computer, memorii pentru computer,
sisteme de operare pentru computer, micro-
controlere, procesoare de date, unități
centrale de procesare, dispozitive de
memorie semiconductoare, microprocesoare
programabile software, microprocesoare digitale
și optice, procesoare digitale și optice de
date și semnal, plăci video de circuite, plăci
audio de circuite, plăci audio-video de circuit,
acceleratoare grafice video, acceleratoare
multimedia, procesoare video, plăci de circuit
pentru procesoare video, procesor pentru

circuite integrate încastrate, carduri, discuri,
benzi magnetice, fire, înregistrări, microcipuri și
circuite electronice, toate pentru înregistrarea
și transmiterea datelor, modem-uri, aparate și
instrumente, toate pentru prelucrare, stocare,
recuperare, transmisie, afișare, intrare, ieșire,
comprimare, decomprimare, modificare, difuzare
și tipărire de date, dispozitive de intrare
și ieșire pentru computere, stații de lucru
(calculatoare), memorii de date, dispozitive
de stocare, sisteme de securitate hardware
și software pentru computer, set cipuri
electronice, componente pentru computer
și circuite imprimate, acceleratoare vocale,
acceleratoare de voce, date, imagine și
video, memorii flash, dispozitive cu memorie
flash, sisteme de memorie pentru computere,
cabluri și adaptoare, terminale de computer și
imprimante pentru utilizare cu acestea, unități
de afișare video, aparate și instrumente de
telecomunicații, camere video, hardware pentru
calculatoare pentru activități de computerizare,
hardware pentru calculatoare pentru activități
de computerizare prin intermediul unei rețele
globale și locale, hardware pentru calculatoare
pentru activități de computerizare în cloud,
hardware pentru calculatoare pentru activități
de computerizare cu latență mică și cu lățime
mare de bandă, hardware pentru computer
folosit pentru asigurarea unui mediu de
computerizare sigur, hardware pentru rețea de
calculatoare, servere de comunicare pentru
computer, hardware pentru calculator folosit
pentru furnizarea unei rețele de securitate cloud
computerizată, software pentru calculatoare
pentru activități de computerizare, software de
calculatoare pentru activități de computerizare
cloud, software de calculatoare pentru activități
de computerizare prin intermediul unei rețele
locale și globale, software de calculatoare
pentru activități de computerizare cu latență
redusă și cu lățime mare de bandă,
hardware de memorie pentru calculator, software
de calculator pentru furnizarea unei rețele
computerizate sigure, software de calculator
pentru furnizarea unei rețele de securitate
cloud folosit pentru activități de computerizare,
software de sistem de operare pentru calculator,
extensii ale sistemelor de computer, instrumente
și utilități în domeniul aplicațiilor software pentru
conectarea computerelor personale, rețelelor,
aparatelor de telecomunicații și aplicațiilor de
rețele de calculatoare globale, hardware și
software pentru computer pentru îmbunătățirea
și furnizarea de transfer, transmitere, recepție,
procesare și digitalizare în timp real a datelor,
adaptoare de rețea de calculatoare, controlere
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de rețea computerizate, dispozitive de interfață
de rețea de calculator, hub-uri, comutatoare
și routere de rețea, microcontrolere pentru
dispozitive cu acces la intemetul lucrurilor
(IoT), software de calculator ce poate fi
descărcat pentru conectarea, operarea și
gestionarea dispozitivelor (IoT) pe internet,
software de calculator ce poate fi descărcat
pentru conectarea, operarea și gestionarea
de dispozitive mobile cu acces la intemetul
mobil al lucrurilor (IoT), hardware și software
de calculator pentru dezvoltarea, întreținerea
și utilizarea rețelelor de calculatoare locale
și largi, hardware și software de calculator
pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea
sistemelor interactive audio-video pentru
conferințe, hardware și software computerizat
pentru recepția, afișarea și utilizarea semnalelor
de transmisie video, audio și date digitale,
dispozitive de control electronice pentru
interfața și controlul computerelor și rețelelor
globale de calculatoare și telecomunicații cu
televiziune transmisiune cablu și echipamente,
routere, hub-uri USB, servere, switch-uri,
aparate pentru testarea și programarea
circuitelor integrate, aparate și dispozitive de
memorie periferice, hardware pentru rețea
de calculatoare, dispozitive semiconductoare,
hardware și software de calculator pentru
crearea, facilitarea și gestionarea accesului la
distanță și a comunicării cu rețelele locale
(lans), rețelele private virtuale (vpn), rețelele de
suprafață largă (wans) și rețelele globale de
calculatoare, software de operare pentru router,
switch, hub și server, instrumente software
pentru facilitarea aplicațiilor software a terților,
hardware și software pentru comunicații de rețea
wireless, publicații electronice descărcabile
în domeniul electronici, semiconductorilor,
a aparatelor și dispozitivelor electronice
integrate, computerelor, telecomunicațiilor,
divertismentului, telefonie și telecomunicațiilor
cu fir și fără fir, hardware de calculatoare folosite
în viziunea unității, învățare automată, învățarea
profundă,inteligența artificială, procesarea
limbajului nativ, algoritmi de învățare și analiza
a datelor, software de calculator pentru învățare
automată, interogare de date și analiză de
date, software de calculator pentru activități
computerizate cognitive, învățare profundă,
inteligență artificială, platformă software pentru
activități computerizate cognitive, software
de calculator pentru reprezentarea grafică
a datelor, software de calculator pentru
recunoașterea modelelor, software de calculator
pentru extragerea datelor, software de
viziune computerizată pentru achiziționarea,

procesarea, analiza și înțelegerea imaginilor
digitale și extragerea de date vizuale, seturi
(kituri) de dezvoltare de software de calculator,
kituri de dezvoltare de software pentru viziunea
calculatoarelor, învățare automată, învățare
profundă, inteligență artificială, procesare a
limbajului nativ, algoritmi de învățare și analiză
de date, software de viziune descărcabil și
înregistrat care folosește inteligența artificială
pentru a vedea și interpreta date, conecta
cu hardware și pentru a stoca, gestiona și
prelucra date în cloud, hardware și software
computerizat pentru înregistrare, prelucrare,
recepție, reproducere, transmitere, modificare,
comprimare, decomprimare, difuzare, fuziune
și îmbunătățire sunet, imagini, grafică și
date, programe software algoritm pentru
operarea și controlul calculatoarelor, hardware
și software computerizat pentru îmbunătățirea
și furnizarea de transfer, transmitere, recepție,
procesare și digitalizare în timp real a
informațiilor grafice audio și video, software de
calculator ce poate fi descărcat și înregistrat
pentru colectarea, compilarea, prelucrarea,
transmiterea și difuzarea datelor GPS ale
sistemului de poziționare globală pentru utilizare
în dispozitive fixe, mobile și portabile, baze
de date electronice care cuprind informații
rutiere, geografice, cartografice, linii de tranzit
public, informații privind liniile de tranzit public,
informații despre rutele de tranzit public,
programe și orare de tranzit public și alte
informații de transport public înregistrate pe
suporturi de calculator, software de navigare
pentru calcularea și afișarea rutelor, sistem de
navigație în tranzit public cu afîșaje interactive
de hărți digitale, instrucțiuni interactive și
informații generate de utilizator, software de
calculator social interactiv pentru regăsirea
și afișarea informațiilor de transport public,
navigație, geografice, hărți și călătorii, software
de calculator social interactiv pentru a permite
transmiterea de informații de tranzit public,
cartografiere, navigație, trafic, rute și informații
de interes către rețele de telecomunicații,
telefoane celulare, dispozitive de navigație și
alte dispozitive mobile și portabile, software de
calculator social interactiv care permite schimbul
de informații între utilizatori, calculatoare și
sisteme acționate de computer pentru conducere
autonomă, vehicule conectate, asistate de
șofer, dispozitive aeriene fără pilot și drone,
platforme hardware și software computerizate
cu afișaje interactive, sisteme de control și
dispozitive de control, sisteme de avertizare,
conectivitate, computere de bord și GPS pentru
vehicule, vehicule conectate, vehicule autonome
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de date, furnizarea de programe de vizionare
online nedescărcabil, care utilizează inteligența
artificială pentru a vedea și interpreta datele,
conectarea cu hardware și stocarea, gestionarea
și prelucrarea datelor în cloud, software ca și
serviciu (SAAS), servicii care conțin software
pentru utilizarea în furnizarea de capacități
de computerizare în cloud și servicii de
tehnologie informațională (IT), computerizarea
și computerizarea în cloud, servicii software
ca servicii (SAAS), care includ software pentru
utilizare computerizată prin intermediul unei
rețele locale și globale, serviciile de software
ca servicii (SAAS) care conțin o platformă de
dezvoltare a software-ului pentru conectarea
aplicațiilor la sisteme și dispozitive pentru
întreprinderi, consiliere software și furnizare
de informații despre software ca serviciu,
servicii software ca servicii (SAAS), care includ
programe software utilizate pentru furnizarea
computerizată cu latență redusă și cu lățime
mare de bandă, servicii de software pentru
furnizarea de capacități computerizate pentru
dezvoltatorii de aplicații și furnizorii de conținut,
computerizare în cloud care conține software
utilizat pentru furnizarea computerizată cu
latență redusă și cu lățime mare de bandă,
servicii de tehnologie informațională (IT) și
computerizare prin intermediul unei rețele
globale și locale, servicii de software pentru
furnizarea de capacități de computerizare cloud
pentru dezvoltatorii de aplicații și furnizorii de
conținut, servicii care permit implementarea
aplicațiilor pe o rețea online, servicii pentru
furnizarea de analize, caching, computerizare
și rutare de trafic, servicii pentru furnizarea
unei rețele computerizate sigure și de încredere,
furnizarea de servicii de consultanță hardware și
software în domeniu, dezvoltând un mediu bazat
pe cloud, cu integrarea aplicațiilor pe diverse
platforme și dispozitive conectate, servicii de
calculator, și anume, crearea de indexuri de
informații, site-uri web și resurse bazate pe
rețele de calculatoare, furnizarea temporară
de software de calculator nedescărcabil
pentru conectarea, operarea și gestionarea
dispozitivelor în rețea de pe intemetul lucrurilor
(IoT), furnizarea de programe informatice online
nedescărcabile pentru conectarea, operarea
și gestionarea dispozitivelor în rețea de pe
intemetul lucrurilor (IoT), software ca serviciu
(SAAS), servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și calculatoarelor wireless,
servicii de gestionare a rețelelor de calculator,
și anume, monitorizarea sistemelor de rețea în
scopuri tehnice, găzduire de conținut digital pe
internet, servicii de monitorizare a rețelelor de

și fără șofer, sisteme cu mai multe camere
pentru utilizare în vehicule, dispozitive pentru
navigare și ghidare GPS, urmărire locație GPS,
dispozitiv de afișare a hărților GPS și de
calcul al rutelor, dispozitive de înregistrare
video și rețele de comunicații wireless pentru
transmisie de date sau imagini pentru vehicule,
aplicații software de calculator pentru agenți
virtuali digitali, sisteme predictive, învățare
automată, automatizare a proceselor cognitive,
recunoaștere a modelelor, recunoaștere a
caracterelor, aplicații computerizate vizual,
virtualizare a cunoștințelor, robotică, drone
și vehicule fără pilot, aplicații hardware și
software pentru controlul automat al conducerii
vehiculelor, aplicații hardware și software pentru
controlul automat al conducerii vehiculelor,
controlul autonom, navigarea, conducerea
asistată a vehiculelor și autoconducerea
vehiculelor, dispozitive de urmărire a vehiculelor
conținând software și hardware pentru computer,
senzori, transmițători, receptoare și receptoare
pentru poziționare globală a sateliților, toate
utilizate în legătură cu urmărirea vehiculului și
monitorizarea acestuia.
42. Furnizare temporară de software online
nedescărcabil pentru învățare automată,
extragere de date, interogare de date și
analize de date, furnizarea temporară de
software online nedescărcabil pentru activități
computerizate cognitive, învățare profundă,
inteligență artificială, furnizarea temporară de
software nedescărcabil pentru interogarea de
date și analiza datelor, furnizarea temporară
de software nedescărcabil pentru extragerea
datelor, furnizarea temporară de software
nedescărcabil pentru activități computerizate
cognitive, învățare profundă, inteligență
artificială, cercetarea și preluarea informațiilor
din rețelele de calculatoare pentru alții, servicii
informatice, și anume, furnizarea temporară
de software online nedescărcabil, interfață
de programare a aplicațiilor software (API)
și widget-uri pentru software pentru învățare
automată, extragere de date, interogare de date
și analiză de date, furnizarea de programe
de vizualizare online nedescărcabile pentru
achiziția, procesarea, analiza și înțelegerea
imaginilor digitale și extragerea de date vizuale,
furnizare de kituri de dezvoltare de software
de calculator online nedescărcabil, furnizarea
de kituri online de dezvoltare a software-ului
de calculator nedescărcabil pentru vizionarea
computerului, învățare automată, învățare
profundă, inteligență artificială, procesare a
limbajului nativ, algoritmi de învățare și analiză
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calculatoare, și anume furnizarea de informații
despre funcționarea rețelelor de calculatoare,
personalizarea software-ului web și designul
interfeței utilizatorului computerului pentru alții,
servicii de dezvoltare, proiectare și consultanță
pentru calculatoare, proiectarea și dezvoltarea
de standarde pentru alții în proiectarea și
implementarea de software de calculator,
hardware și echipamente de telecomunicații,
furnizarea clienților și tehnicienilor cu informații în
legătură cu gestionarea proiectelor de calculator,
furnizarea de software online ca serviciu
pentru colectarea, compilarea, prelucrarea,
transmiterea și diseminarea datelor GPS-ului
de poziționare globală, furnizarea de software
online nedescărcabil, care conține informații
rutiere, geografice, cartografice, linii de tranzit
public, informații despre linii de tranzit public,
informații despre rutele de tranzit public,
programe și orare de tranzit public și alte
informații de transport public, furnizarea de
software online de navigare nedescărcabil
pentru calcularea și afișarea rutelor și distribuirea
sistemului de navigație în transport public, a
hărții și a informațiilor de călătorie, furnizarea
de programe informatice online nedescărcabile
pentru a permite distribuirea de informații
de tranzit public, cartografiere, navigație,
trafic, rute și informații de interes, furnizarea
de software de calculator social interactiv
(nedescărcabil) care permite schimbul de
informații între utilizatori, furnizarea de software
online ca un serviciu pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, controlul autonom,
navigarea, conducerea asistată a vehiculelor și
conducerea automată a vehiculelor.

───────

(210) M 2020 04814 (111)171287
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

agricool

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.04

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 - 45, 
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere de
spațiu  publicitar  în  cadrul  emisiunilor  TV, 
emisiunilor  de  radio,  ori pe  site-uri  web, 
închirierea  timpului  publicitar în  mediile  de 
comunicare,  postarea  de  afişe și  anunțuri 
publicitare,  compilarea de informaţii  în  baze 
de  date  computerizate,  sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
managementul  computerizat  al  fişierelor, 
consultanţă  privind strategiile  de comunicare 
în relaţiile publice,consultanţă privind strategiile
de  comunicare  în publicitate,  organizare  de 
abonamente  la  un canal  de  televiziune, 
calcularea cotei de audiențăpentru emisiuni de 
radio  și  televiziune,  servicii de  aşezare  în 
pagină  pentru  scopuri  publicitare,  scrierea  și
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(redactare) de podcasturi, furnizarea de
informații despre divertisment, educație, activități
sportive și culturale, subtitrare, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 04815 (111)171277
(151) 10/07/2020
(732) VLAD CIOBANU, STR. IOAN V

SOCE NR. 12V1, AP. 19, ET. 3,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500169, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ZECAPH construcții
responsabile

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Consultanță în arhitectură, consultanță
profesională privind eficiența energetică în
clădiri, servicii de consultanță în materie de
eficiență energetică, proiectare de construcții,
proiectare de clădiri, proiectare de case.

───────

publicarea  de  texte  publicitare, închirierea  de 
material  publicitar,  scrierea  de scenarii  în 
scopuri  de  publicitate,  actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshopping, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de revista presei, sondaje de
opinie, relaţii publice, servicii de telemarketing,
actualizarea materialelor de publicitate.

41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi de
televiziune, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video  la  cerere  (video-on-demand),  găzduire 
și  organizare  de  ceremonii  de decernare  de 
premii  referitoare  la  televiziune  sau radio, 
producere  de  programe  de  televiziune  în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, servicii
de reporteri de ştiri, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de publicare 
online, servicii de publicare multimedia, creare

38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune prin cablu, transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau de
radio  prin  intermediul  internetului,  servicii  de 
transmisie  de  programe de  televiziune  în 
sistem  pay-per-view, comunicaţii  prin 
terminalele  de  calculator, comunicaţii  prin 
reţelele  de  fibră  optică, transmiterea  cu 
ajutorul calculatorului  a  mesajelor  şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie de 
presă,  furnizarea  de  forumuri  online,  flux 
continuu (streaming)  de  date,  furnizarea 
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile 
de teleshopping,  servicii  de  teleconferinţă, 
serviciide videoconferinţă.
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(210) M 2020 04817 (111)171286
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

be EU

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

consultanţăprivind strategiile de comunicare în
publicitate,  organizare de abonamente la un
canal  de televiziune,  calcularea  cotei  de 
audiență  pentru emisiuni  de  radio  și 
televiziune,  servicii  de aşezare  în  pagină 
pentru  scopuri  publicitare, scrierea  și 
publicarea  de  texte  publicitare, închirierea  de 
material  publicitar,  scrierea  de scenarii  în 
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor 
de  publicitate,  producție  de programe  de 
teleshopping,  promovarea produselor  și 
serviciilor terților prin programe tipteleshopping,
 marketing,  servicii  de  relaţii  media, servicii  de 
revista  presei,  sondaje  de  opinie, relaţii 
publice, servicii de telemarketing.

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 - 45, 
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA 38. Difuzare de programe și emisiuni de

televiziune și/sau de radio, difuzare de informaț
ii prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune  prin  cablu,  transmiterea  de 
programe și emisiuni de televiziune prin satelit,
difuzare de programe și emisiuni de televiziune 
și/sau  de  radio  prin  intermediul internetului, 
servicii  de  transmisie  de  programe  de 
televiziune  în  sistem  pay-per-view, comunicaţii 
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin 
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul 
calculatorului  a  mesajelor  şi  imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie de 
presă,  furnizarea  de  forumuri  online,  flux
continuu  (streaming)  de  date,  furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi de
televiziune, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii,  altele  decât  cele  publicitare, 
închirierea  de decoruri  pentru  studiouri  de 
televiziune,furnizarea de filme şi programe de 
televiziune, nedescărcabile,  prin  servicii  de 
transmitere  de video  la  cerere 
(video-on-demand), găzduireși organizare de 
ceremonii de decernare depremii referitoare 
la  televiziune  sau  radio,  producere  de  
programe de televiziune în vederea difuzării  pe

clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul emisiunilor TV,
emisiunilor de radio, ori pe site-uri web,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile  de  comunicare  în  relaţiile   publice,
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───────

(210) M 2020 04820 (111)171474
(151) 10/07/2020
(732) SC OSR PROFESSIONAL

SECURITY SRL, STR. KOSSUTH
LAJOS NR. 34, JUDETUL
HARGHITA, GHEORGHIENI,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OSR PROFESSIONAL
SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

45. Servicii de protecție și gardă, servicii de
securitate pentru protecţia fizică a bunurilor
materiale şi a persoanelor, servicii de pază
pe timp de noapte, monitorizarea alarmelor
de securitate şi antifurt, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de gardă de corp, consultanţă
în ceea ce priveşte securitatea fizică.

───────

(210) M 2020 04821 (111)171583
(151) 10/07/2020
(732) TROFI MOB S.R.L., CALEA TURZII

NR.25D, JUDEŢ ALBA, COMUNA
BISTRA, SAT BISTRA, 517115,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

NISHA FURNITURE & DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
mobilier.
37. Reparații de mobilier, montare de mobilier,
restaurări de mobilier, refacerea pieselor de
mobilier, reparații piese de mobilier, întreținere și
reparații de mobilier.

dispozitive mobile, serviciide reporteri de ştiri,  
furnizarea  online  de  imaginivideo, 
nedescărcabile,  furnizarea  online  de muzică, 
nedescărcabilă,  servicii  de  publicare online, 
servicii  de  publicare  multimedia,  creare
(redactare) de podcasturi, furnizarea de
informații despre divertisment, educație, activități
sportive și culturale, subtitrare, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare.
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40. Prelucrare mobilier, fabricare la comandă
de mobilier, fabricarea de mobilier pe bază de
comandă și specificații primite de la terți.
42. Design de mobilier, servicii de design
mobilier, proiectare piese de mobilier, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de design interior și exterior.

───────

(210) M 2020 04825 (111)171563
(151) 10/07/2020
(732) HEBLU SRL, STR. RAMNICU

VALCEA NR. 26, BL. 15B, SC.1, ET.
2, AP. 11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031805, ROMANIA

(540)

HEBLU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii de proiectare.
───────

(210) M 2020 04828 (111)171319
(151) 10/07/2020
(732) VALERIU-MARIAN ANDREI, STR.

ALBOTESTI NR. 4, JUDEȚUL
BACĂU, MOINESTI, BACĂU,
ROMANIA

(540)

M MARIO Resort
& Event Center

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 01.01.10;
24.01.05; 25.01.05; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii furnizate de persoane
sau întreprinderi al căror scop este de a pregăti
alimente şi băuturi pentru consum, precum şi
de a furniza servicii de cazare şi masă în
hoteluri, pensiuni sau alte unităţi care oferă
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 04832 (111)171285
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 -
45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CETĂȚEANUL C

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul emisiunilor TV,
emisiunilor de radio, ori pe site-uri web,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de

scenarii în scopuri de publicitate, actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshopping, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de revista presei, sondaje de opinie,
relaţii publice, servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune prin cablu, transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi de
televiziune, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video la cerere (video-on-demand), găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune sau radio,
producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, servicii
de reporteri de ştiri, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de publicare
online, servicii de publicare multimedia, creare
(redactare) de podcasturi, furnizarea de
informații despre divertisment, educație, activități
sportive și culturale, subtitrare, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
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de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 04833 (111)171291
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EROUL ZILEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.18;
29.01.15

(591) Culori revendicate:auriu, roşu, verde,
gri, alb, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul emisiunilor TV,
emisiunilor de radio, ori pe site-uri web,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,

consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshopping, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de revista presei, sondaje de opinie,
relaţii publice, servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune prin cablu, transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi de
televiziune, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video la cerere (video-on-demand), găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune sau radio,
producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, servicii
de reporteri de ştiri, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de publicare
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online, servicii de publicare multimedia, creare
(redactare) de podcasturi, furnizarea de
informații despre divertisment, educație, activități
sportive și culturale, subtitrare, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 04835 (111)171288
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OBIECTIV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul emisiunilor TV,
emisiunilor de radio, ori pe site-uri web,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul

computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshopping, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de revista presei, sondaje de opinie,
relaţii publice, servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune prin cablu, transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi de
televiziune, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video la cerere (video-on-demand), găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune sau radio,
producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, servicii
de reporteri de ştiri, furnizarea online de imagini
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video, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de publicare
online, servicii de publicare multimedia, creare
(redactare) de podcasturi, furnizarea de
informații despre divertisment, educație, activități
sportive și culturale, subtitrare, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 04836 (111)171289
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SFAT DE SĂNĂTATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 02.09.01; 24.13.13;
24.13.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, roz, roşu,
bleu, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul

textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul emisiunilor TV,
emisiunilor de radio, ori pe site-uri web,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshopping, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de revista presei, sondaje de opinie,
relaţii publice, servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune prin cablu, transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi de
televiziune, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
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scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video la cerere (video-on-demand), găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune sau radio,
producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, servicii
de reporteri de ştiri, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de publicare
online, servicii de publicare multimedia, creare
(redactare) de podcasturi, furnizarea de
informații despre divertisment, educație, activități
sportive și culturale, subtitrare, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 04837 (111)171290
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIDEO NEWS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul emisiunilor TV,
emisiunilor de radio, ori pe site-uri web,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshopping, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de revista presei, sondaje de opinie,
relaţii publice, servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune prin cablu, transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă.

───────
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(210) M 2020 04839 (111)171634
(151) 11/07/2020
(732) TRADE IN & OUT SRL, STR.

IERNII NR. 15A, JUD. BRASOV,
SACELE, 505600, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Schimbi Orice.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
021U), gri (Pantone 4102), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 04841 (111)171637
(151) 12/07/2020
(732) ANDA-OANA CALINICI, STR.

FĂGETULUI NR. 21E, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

deliceria

(531) Clasificare Viena: 19.03.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roz (Hex=#eeb4b4),

negru (Hex=#000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie şi de cofetărie,
în special produse de cofetărie din zahăr
şi ciocolată, glazuri comestibile, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
din ciocolată, glazuri pentru prăjituri, prăjituri
din iaurt înghețate, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, prăjituri pavlova preparate cu
alune, prăjituri pe bază de înghețată, zahăr
cristalizat pentru decorat prăjituri, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri
și plăcinte, fondante (cofetărie), trufe (produse
de cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, ciocolată,
lemn dulce (cofetărie), dulciuri din ciocolată,
dulciuri de casă, plăcinte dulci sau sărate,
glazuri dulci și umpluturi, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

798

dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, tarte dulci sau sărate, biscuiți de
turtă dulce, biscuiți dulci sau sărați, produse de
brutărie, produse din aluat, preparate făcute din
cereale, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), prăjiturici uscate (patiserie),
pricomigdale (patiserie), specialități de patiserie,
produse de patiserie proaspete, deserturi
preparate (produse de cofetărie), decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată.
35. Publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 30 (cu excepția
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
produsele din clasa 30, servicii de vânzare
cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produsele din clasa 30, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produsele
din clasa 30.
39. Servicii de transport, ambalare şi livrare de
produse de cofetărie, patiserie, brutărie din clasa
30.
43. Servicii oferite de cofetărie, patiserie,
gelaterie, bombonerie, decorarea de torturi,
servicii oferite de laborator propriu pentru
produse de cofetărie şi patiserie (alimentaţie
publică).

───────

(210) M 2020 04937 (111)171581
(151) 16/07/2020
(732) LEGION SECURITE

PROTECTION, STR. MIRCEA
VODA, NR. 9, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHIŞOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

LEGION SECURITE
PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.01; 03.07.01

(591) Culori revendicate:negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază.

───────
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(210) M 2020 05235 (111)171470
(151) 27/07/2020
(732) S.C. SPEED ESCORT TEHNICS

S.R.L., STR. BUCUREȘTI NR. 19,
BIROUL NR. 4, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SPEED ESCORT TEHNICS
PAZA SI PROTECTIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
03.07.01; 03.07.24

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, roșu,
alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2020 05341 (111)171471
(151) 30/07/2020
(732) GIP EXPERT SECURITY S.R.L.,

(540)

GIP EXPERT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
24.01.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

STR. TUNARI NR. 26, 
JUD.PRAHOVA, PLOIESTI, 
PRAHOVA,ROMANIA
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(210) M 2020 05617 (111)171472
(151) 11/08/2020
(732) IGF SECURITY S.R.L., STR.

ZIZINULUI NR. 119, OBIECTIV 8,
ET. 3, DREAPTA, CAM. 8, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
Agentie de Proprietate Industriala,
STR. LUNGA NR. 270, BRASOV,
500450, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IGF SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
26.04.15; 26.04.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de investigaţii şi supraveghere referitoare la
siguranţa fizică a persoanelor şi la securitatea
bunurilor materiale, inclusiv: activităţi de
investigaţii şi protecţie a bunurilor şi persoanelor,
pază obiective, bunuri, valori, servicii de
gardă de corp, monitorizarea alarmelor de
securitate antifurt, servicii de pază pe timp de
noapte, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
consultanţă în ceea ce priveşte securitatea fizică.

───────

(210) M 2020 05831 (111)171473
(151) 19/08/2020
(732) S.C VIP INTERNATIONAL

SECURITY S.R.L, STR. TAPIA
NR. 9, CAM. V16, CLADIREA DE
BIROURI AVA TOP BUSINESS
CENTER, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VIP INTERNATIONAL
SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 03.07.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────



- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA

3. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

803

Mărci publicate în BOPI nr. 02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2010
03136

29/04/2010 171662 LUDOVIC BATA VOA 32 539

2
M 2011
01160

14/02/2011 171245 SC D&D
CONSULTANTS
GRUP SRL

testcentral 41 539

3
M 2011
01164

14/02/2011 171651 SC MPI STRATEGICS
SRL

MPI STRATEGICS 35, 41 539

4
M 2011
01429

21/02/2011 171410 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

Ansamblul Hesperis 41 540

5
M 2011
01430

21/02/2011 171413 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

ELPIS 41 540

6
M 2011
01431

21/02/2011 171411 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

Uniunea Elenă din
România Ansamblul
artistic ELEFTHERIA
Comunitatea Elenă
Calafat

41 540

7
M 2011
01432

21/02/2011 171412 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

Uniunea Elenă din
România Ansamblul
artistic IRINI
Comunitatea elenă din
Craiova

41 541

8
M 2011
01433

21/02/2011 171426 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

Ansamblul de dansuri
greceşti OLYMPOS
Galaţi - România

41 541

9
M 2011
01434

21/02/2011 171421 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

ORPHEAS 41 541

10
M 2011
01435

21/02/2011 171420 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

DEMETRA 41 542

11
M 2011
01436

21/02/2011 171419 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

FILIA 41 542

12
M 2011
01437

21/02/2011 171417 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

ANSAMBLUL DE
DANSURI ORFEAS

41 542

13
M 2011
01438

21/02/2011 171414 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

NIKI 41 543

14
M 2011
01439

21/02/2011 171425 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

ARETI FORMAŢIE de
DANSURI ROMAN
ROMANIA

41 543

15
M 2011
01440

21/02/2011 171416 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

Ansamblu de Dansuri
Artemis

41 544

16
M 2011
01441

21/02/2011 171409 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

Prietenii lui Zorba
Turnu Severin

41 544

17
M 2011
02292

22/03/2011 171488 SC CITY COMPASS
SRL

City COMPASS Feel at
Home!

35, 39, 41 545

18
M 2011
02911

12/04/2011 171661 SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL

CRIS-TIM Family
Şunca

16, 29, 35,
39

545

19
M 2011
04982

07/07/2011 171383 K9 SPORT &
TRAINING COMPANY
SRL

Ringstar 41, 43, 44 546
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

20
M 2012
00021

05/01/2012 171604 SC PROFITALL
CONSULTING SRL

MAREA LOJA
HISTRIA

41 546

21
M 2012
00022

05/01/2012 171605 SC PROFITALL
CONSULTING SRL

GRAND LODGE
HISTRIA

41 546

22
M 2012
00023

05/01/2012 171603 SC PROFITALL
CONSULTING SRL

MAREA LOJA
HISTRIA GRAND
LODGE ROMANIA

41 547

23
M 2012
00993

15/02/2012 171517 SC RAMS BUSINESS
PARK SRL

NatuRAMS 30, 31, 32,
35, 39

547

24
M 2012
01052

17/02/2012 171623 REVISTA 22 22 REVISTA
GRUPULUI PENTRU
DIALOG SOCIAL

9, 16, 35,
41, 42

548

25
M 2012
04190

26/06/2012 171516 IONUT MORARU BEEALGIN 5 548

26
M 2013
03544

22/05/2013 171358 GOOD PEOPLE SA 100% fructe smotocite 30 548

27
M 2015
04997

28/07/2015 171359 SC GOOD PEOPLE
SA

frulicious 29, 30, 32,
43

549

28
M 2015
05189

05/08/2015 171270 TANASA ANDREEA
ELENA

Gentlemen's BARBER
SHOP GROOMING
AND LOUNGE

35, 44 549

29
M 2015
07345

05/11/2015 171205 SC MALINA LUX SRL Malina BACON TOAST
PENTRU SANDWICH-
URI HRĂNITOARE ŞI
SĂNĂTATE

29, 35, 39 550

30
M 2015
07346

05/11/2015 171206 SC MALINA LUX SRL Malina BACON
SANDWICH PENTRU
SANDWICH-URI
HRĂNITOARE ŞI
SĂNĂTOASE

29, 35, 39 550

31
M 2015
07841

25/11/2015 171584 SC WIND SPEED SRL FAMILIA Bauer
REŢETE DE ZESTRE

29 551

32
M 2016
00261

19/01/2016 171382 WILDE CORP BELIZE
LTD

VICTOR HUGO 9 551

33
M 2016
02133

25/03/2016 171577 FUNDAŢIA
CENTRUL PENTRU
DEZVOLTAREA
INTREPRINDERILOR
MICI SI MIJLOCII
MARAMUREŞ

CDIMM MARAMURES
DE LA IDEE LA
AFACERE

16, 35, 41 552

34
M 2016
03690

24/05/2016 171493 NEMIRSCHI ANDREI SUPER 33 STUDIO 41 552

35
M 2016
08001

23/11/2016 171357 SC GOOD PEOPLE
SA

COOPERATIVA
FRUFRU. FĂRĂ
BAZACONII

29, 30, 32,
33, 43

552

36
M 2017
03383

19/05/2017 171477 SC CAROLI BRANDS
SRL

caroli Salam de Iarnă 29, 35 553

37
M 2017
03421

22/05/2017 171468 HORTICOLA AGRO
SOLUTIONS SRL

Eco Humus Strong
esenta recoltelor
bogate by Horticola
Agro Solutions

1 554
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

38
M 2017
06084

21/09/2017 171231 S.C. B1 TV CHANNEL
S.R.L.

A Treia Republică 38, 41 555

39
M 2017
06257

28/09/2017 171652 MACRO-MAGAZIN.IT
SRL

MMG MACROMAG 35, 42 555

40
M 2017
07473

20/11/2017 171476 CRISTIAN LUCIAN
DAMASCHIN

Cristi Mega 41, 42 555

41
M 2018
01684

22/03/2018 171323 SC GENIUS
NUTRITION SRL

G GENIUS
NUTRITION

5, 35 556

42
M 2018 18/05/2018 171543 SC CĂTĂLIN

MOROȘANU
PROMOTION SRL

DYNAMITE FIGHTING
SHOW

41 556

43
M 2018
03686

05/06/2018 171264 DIANA MARIAN KIT UNGHII 3, 35 557

44
M 2018
03735

06/06/2018 171376 S.C. HU-RO S.R.L. FERMAG 6, 7, 9, 22,
35

557

45
M 2018
05095

02/08/2018 171490 S.C. RESITA
REDUCTOARE &
REGENERABILE SA

R R R RESITA
REDUCTOARE &
REGENERABILE SA

6, 7, 9, 35,
37, 42

558

46
M 2018
05115

03/08/2018 171538 SPECTROO
SOFTWARE SRL

spectroo 42 559

47
M 2018
05348

17/08/2018 171600 SC SOLOONLINE SRL Solo Air AROMA
NATURE

3 559

48
M 2018
05558

28/08/2018 171533 SC WEKU TRADING
SRL

KURT GERMAN
MARKET

35 560

49
M 2018
06491

02/10/2018 171480 DEALUL CU AFINE
S.R.L.

Dealul cu Afine 29, 31, 43,
44

560

50
M 2018
07124

25/10/2018 171519 VIITORPLUS -
ASOCIAŢIA PENTRU
DEZVOLTARE
DURABILA

ecOprovocarea 9, 16, 41 561

51
M 2019
00570

06/02/2019 171212 SC EUROPACK
MEDIA SRL

Spring Line 3, 5, 16, 35 561

52
M 2019
00603

01/02/2019 171540 S.C. FETAL CARE
CENTER S.R.L.

FETAL CARE 10, 44 562

53
M 2019
00768

06/02/2019 171579 MANDARIN LIBERTY
SRL

LEMON CLIFF 43 562

54
M 2019
01525

01/03/2019 171466 ONE MODROGAN
SRL

one MODROGAN 35, 36, 37 562

55
M 2019
01772

11/03/2019 171294 S.C. INDUSTRIAL
COOLING SERVICE
S.R.L.

ICS INDUSTRIAL
COOLING SERVICE

37 563

56
M 2019
01808

20/03/2019 171422 ASOCIATIA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Seria Gândire critică
CEDP

41 563

57
M 2019
01810

20/03/2019 171423 ASOCIATIA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

ReadyNationRo 41 564

03312
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

58
M 2019
02269

25/03/2019 171547 BALTIKA BREWERIES
LLC

ZATECKY GUS 32, 33 564

59
M 2019
02351

27/03/2019 171172 ADRIAN-ALEXANDRU
STANCU

E ENDA FREEDOM
OF NATURE

3 564

60
M 2019
02752

09/04/2019 171368 S.C. SLIDE4KIDS
S.R.L.

SLIDE 4 KIDS 35, 41 565

61
M 2019
03347

04/05/2019 171630 SC KLINGEIS
CONSULTING SRL

Passion - Garden Eden
in Transsylvania

3 565

62
M 2019
03543

13/05/2019 171379 Kraft Foods Schweiz
Holding Gmbh

MILKA THANK YOU 30 565

63
M 2019
03833

23/05/2019 171297 LAGUNA BALLROOM
REZIDENTIAL SRL

Sergentu' PREŢUIM
CALITATEA 2015
MĂCELĂRIE
SEMIPREPARATE
PREPARATE
PRODUSE AFUMATE

29 566

64
M 2019
03834

23/05/2019 171298 LAGUNA BALLROOM
REZIDENTIAL SRL

Sergentu' PREŢUIM
CALITATEA 2015
MĂCELĂRIE
SEMIPREPARATE
PREPARATE
PRODUSE AFUMATE
MICI DE BRANESTI
MEAT

29 566

65
M 2019
04221

07/06/2019 171200 SC REAL TECO SRL REAL TECO 36, 37 567

66
M 2019
04227

07/06/2019 171398 INDESIGN SRL de la BUNA
ROMANIȚA

30 567

67
M 2019
04229

07/06/2019 171399 INDESIGN SRL CASA ȚURCANU 29 567

68
M 2019
04230

07/06/2019 171464 INDESIGN SRL Casa Maria 29 568

69
M 2019
04272

10/06/2019 171352 LEMONS AND GIN
SRL

LEMONS AND GIN 3, 14, 25,
33, 34

568

70
M 2019
04547

19/06/2019 171381 ETABLISSEMENTS
THIRARD

FERNAND 6, 9, 12 569

71
M 2019
04548

19/06/2019 171380 ETABLISSEMENTS
THIRARD

FERNAND BALCANI
2.0

6, 9, 12 569

72
M 2019
04560

20/06/2019 171309 MAIDE CEREAL
TRANS S.R.L.

Ferma cu Buline 29, 30 570

73
M 2019
04673

25/06/2019 171486 MIHAIL UNGUREANU U3 9, 16, 25 570

74
M 2019
04674

25/06/2019 171487 MIHAIL UNGUREANU Ucards 16 571

75
M 2019
05495

26/07/2019 171635 S.C. AVTOBAN
TRAILER S.R.L.

Rulote Comerciale 12, 35, 39 571

76
M 2019
06187

29/08/2019 171181 EURO UNELTE
TRADING SRL

EuroUnelte 7 571

77
M 2019
06188

29/08/2019 171183 EURO UNELTE
TRADING SRL

LIDERMAN 7 572
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

78
M 2019
06713

19/09/2019 171171 ADRIAN-ALEXANDRU
STANCU

JAMEIA 29, 30, 31,
32, 35, 43

572

79
M 2019
06714

19/09/2019 171499 CONSULTING
PARTENER SRL

ŞCOALA
OFTALMOLOGICĂ DE
VARĂ

41 573

80
M 2019
06727

19/09/2019 171274 BORÇELIK ÇELIK
SANAYII TICARET
ANONIM ŞIRKETI

GALVANOKS 2, 6, 35, 40 573

81
M 2019
06737

20/09/2019 171246 S.C. CONEX
DISTRIBUTION S.A.

ATK Autotechnik 7, 12, 35,
39

574

82
M 2019
07003

02/10/2019 171406 AQUA BILBOR S.R.L. Q WATER 32, 35 574

83
M 2019
07004

02/10/2019 171407 AQUA BILBOR S.R.L. aQua Q 32, 35 575

84
M 2019
07267

11/10/2019 171258 MARILENA
PETRACHE

BUCHETOMAT 7, 31, 35,
39, 44

575

85
M 2019
07429

17/10/2019 171460 SC MALINA LUX SRL Malina GUSTĂ CLIPA! 29, 35, 43 576

86
M 2019
07430

17/10/2019 171461 SC MALINA LUX SRL Malina 29, 35, 43 576

87
M 2019
07484

21/10/2019 171555 S.C. TEAM FRESH
HORECA S.R.L.

flavours 29, 30, 31 577

88
M 2019
07710

30/10/2019 171260 S.C. PSIHIO-CARE
THERAPY S.R.L.

Phiho Care Clinic 44 578

89
M 2019
07711

30/10/2019 171403 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR
DE PORUMB DIN
ROMANIA

CAMPIONATUL
NATIONAL DE
FOTBAL AL
FERMIERILOR

41 578

90
M 2019
07891

06/11/2019 171249 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

PAPILLION LINE 3, 5, 16, 21 579

91
M 2019
08130

13/11/2019 171439 DIANA AMALIA
PETRONELA MIHART

ESA 25, 35 579

92
M 2019
08567

29/11/2019 171650 SOLPAN INVEST
S.R.L.

RESTAURANT WOOD
SINAIA

41, 43 579

93
M 2019
08591

02/12/2019 171494 ILPAN JR SRL Laboratorul de şosete 25 580

94
M 2019
09053

18/12/2019 171438 GRAND COTTON SRL Sânziana Miresmele
copilăriei

29 580

95
M 2019
09246

30/12/2019 171324 SC GLOBAL
RECORDS SRL

SICKOTOY 25, 35, 41 581

96
M 2020
00297

20/01/2020 171599 FEDERAȚIA
ROMÂNĂ DE SPORT
COLUMBOFIL

MAESTRU AL
SPORTULUI
COLUMBOFIL

41 581

97
M 2020
00348

21/01/2020 171592 SC DODI PLAST
TECH SRL

NU SUNT PLASTIC 16, 35, 39 581

98
M 2020
00358

21/01/2020 171415 STEFAN-VALENTIN
MANDACHI

BĂGĂTOR ÎN SEAMĂ 25, 35, 43 582

99
M 2020
00617

30/01/2020 171418 SC SIPEX COMPANY
SRL

Starweiss 2 582
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100
M 2020
00843

05/02/2020 171229 SC AZUR SA pe bune 1, 2, 35 582

101
M 2020
01007

11/02/2020 171648 S.C. HOLDE AGRI
INVEST S.A.

Holde 31, 40, 44 583

102
M 2020
01018

11/02/2020 171306 STEFAN CRISTIAN
LAPADAT
MARIAN MELCESCU

FORMATIA
ALBATROS DIN
BUCURESTI

35, 38, 41,
42

583

103
M 2020
01082

13/02/2020 171345 SOCIETATEA
ROMANA DE
TELEVIZIUNE

GALA DESENULUI
ANIMAT

35, 38, 41 584

104
M 2020
01100

13/02/2020 171527 BRUTĂRIE
ARTIZANALĂ SRL

BRUTĂRIA
ARTIZANALĂ Coşul
cu pâini PRODUSE
TRADIŢIONALE
ROMÂNEŞTI

30 584

105
M 2020
01126

14/02/2020 171619 GEORGE LAZA EVONOTE 9 585

106
M 2020
01191

17/02/2020 168930 SC OZONE PARK
INVEST SRL

OZONE RESIDENCE 35, 36, 37 585

107
M 2020
01229

18/02/2020 171173 ROXANA - IOANA
GABOR - ILIESCU

MAI ACADEMY 41, 44 585

108
M 2020
01232

18/02/2020 171170 PAUL GABOR-
ILIESCU

MARKETING EXTREM 35, 41 585

109
M 2020
01235

18/02/2020 171528 SC SOLARIS PLANT
SRL

SOLARIS Pufuleți cu
Belșug de Legume și
sare

30 586

110
M 2020
01254

19/02/2020 171639 INTERCONTINENTAL
GREAT BRANDS LLC

Mai multă încredere,
mai multe descoperiri

30 586

111
M 2020
01269

19/02/2020 171239 PRUTUL SA PRUTUL HIGH OLEIC
Omega 9

29, 35 587

112
M 2020
01279

19/02/2020 171618 S.C. VERTIK
TOGETHER SRL

VERTIK 35, 36 587

113
M 2020
01366

21/02/2020 171302 SC Fiery Crystal X
SRL

X FIERY CMD
CRYSTAL X ciVi /ci
8888 Getic Infinity
8888 ci / ciVi

41 588

114
M 2020
01504

26/02/2020 171330 ANDREW-EDWARD
NEDELCU

A 25, 41 589

115
M 2020
01543

22/04/2020 171483 DMT SMART INVEST
SRL

onlytrend by Alina 35 589

116
M 2020
01603

28/02/2020 171228 SC AZUR S.A. evrika 1, 2, 35 590

117
M 2020
01611

02/03/2020 171179 CAROLI FOODS
GROUP SRL

SALAM DE IARNA
CAMPOFRIO

29, 30 590

118
M 2020
01643

02/03/2020 171450 COVALACT S.A. Smântână
Ardelenească Covalact
de Țară

29 591

119
M 2020 03/03/2020 171588 HEINRICH LOTH CB CLINICA DE

BERE Terapia CITRIN
Wellness P.A.

32 591
01662
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120
M 2020
01679

03/03/2020 171478 GENERAL GUIDANCE
SRL

BEST TOYS
WWW.BEST-
TOYS.RO

35 592

121
M 2020
01716

04/03/2020 171511 ASOCIATIA DANCE
WITH US

STEP UP Dance ONE
STEP ONE DREAM

41 592

122
M 2020
01722

04/03/2020 171638 S.C. MONA-ZOL
IMPEX S.R.L.

CARMANGERIA
BUNICILOR

29 593

123
M 2020
01748

05/03/2020 171435 ARNOLD KISS EXIT GAMES 35, 41 593

124
M 2020
01823

06/03/2020 171542 ROXANA-MARIA
GHEORGHE

CTA 16, 35, 39,
41, 45

594

125
M 2020
01876

06/03/2020 171195 DINU-VALERIAN
SCURTU

AD ACTIVE
DEVELOPMENT

35, 36, 41 595

126
M 2020
01883

09/03/2020 171653 ANDREEA DRAGNE KA design international 35 595

127
M 2020
01903

09/03/2020 171151 RAZVAN-MARIAN
JIANU

Brandoteca - biblioteca
brandurilor romanesti

35 596

128
M 2020
01943

10/03/2020 171445 SD ROYAL OPTIC
SRL

RENESANS
EYEWEAR

9 596

129
M 2020
02016

16/03/2020 171522 NETROM
COMUNICATII SRL

SMART TAXI 42 597

130
M 2020
02017

16/03/2020 171523 NETROM
COMUNICATII SRL

SMART TAXI 42 597

131
M 2020
02025

17/03/2020 171549 CONSULTIA SRL CREATIVA advertising
CREAŢIE ŞI
PRODUCŢIE
PUBLICITARĂ

16, 35, 42,
45

598

132
M 2020
02076

20/03/2020 171301 LAROPHARM SRL POPOLIN 3 598

133
M 2020
02108

23/03/2020 171346 OAMENI SI COMPANII
SRL

TTIM TRATAMENTE
ŞI TEHNOLOGII
INOVATOARE ÎN
MEDICINĂ

16, 35, 41,
42

599

134
M 2020
02110

23/03/2020 171333 SC SPRING PROD
COM SRL

SOUK URBAN
LEBANESE

35, 43 599

135
M 2020
02129

24/03/2020 171283 AR, S.A. REZA 3, 14, 35 600

136
M 2020
02146

24/03/2020 171353 Coca-Cola
Magyarország
Szolgáltató Kft.

NATUR AQUA 32 601

137
M 2020
02238

31/03/2020 171586 CORNEL COMAN AnyLAN 6, 9, 35, 38 601

138
M 2020
02244

31/03/2020 171347 UNIQUE
REAL ESTATE
DEVELOPMENT
S.R.L.

unique OFFICE
BUILDING made to
measure office

35, 36, 37 602

139
M 2020
02272

02/04/2020 171589 SC APEMIN TUSNAD
SA

Artesia apă
minerală naturală
NECARBOGAZOASĂ
(PLATĂ) PURITATE
VULCANICĂ

32, 35, 39 603
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140
M 2020
02273

02/04/2020 171545 S.C. APEMIN
TUSNAD S.A.

Tuşnad apă
minerală naturală
CARBOGAZIFICATĂ
PURITATE
VULCANICĂ

32, 35, 39 604

141
M 2020
02294

03/04/2020 171513 S.C. PROTOCOL
STAR S.R.L.

PROTOCOL STAR 39, 41, 45 605

142
M 2020
02306

03/04/2020 171622 COMPAGNIE
FINANCIERE ET DE
PARTICIPATIONS
ROULLIER

EUROMAIS 1 605

143
M 2020
02331

06/04/2020 171509 MĂDĂLINA DRUGĂ LABORATORUL de
Sarmale

39, 43 606

144
M 2020
02332

06/04/2020 171645 ASOCIATIA
EUROPEANUL

BALUL COMUNITĂȚII
ARĂDENE

36, 41 606

145
M 2020 08/04/2020 171552 AFLOFARM ROMANIA

SRL
NeoMagni Cardio! Din
respect pentru inima
ta!

5, 35 607

146
M 2020
02381

08/04/2020 171553 AFLOFARM ROMANIA
SRL

NeoMagni cardio
magneziu natural

5, 35 607

147
M 2020
02443

10/04/2020 171495 CAPITAL BUSINESS
CONSULTING SRL

Digital Service
Manager Professional
(dsmpro)

42 608

148
M 2020
02447

13/04/2020 171312 BRONIC SYSTEM
2018

BRONIC SYSTEM
2018

45 608

149
M 2020
02497

15/04/2020 171209 S.CARMO-LACT
PROD SRL

MONOR Cottage
bulgarași din brânză de
vacă cu smântână

29, 35 609

150
M 2020
02597

22/04/2020 171479 CARPATVIN GRUP
SRL

LP La Podgorii 33, 35 609

151
M 2020
02633

24/04/2020 171621 FONDUL NAȚIONAL
DE GARANTARE
A CREDITELOR
PENTRU
INTREPRINDERILE
MICI ȘI MIJLOCII SA -
IFN

IMM INVEST 35, 36 610

152
M 2020
02651

25/04/2020 171598 FEDERAȚIA
ROMÂNĂ DE SPORT
COLUMBOFIL
MARIAN STAN

CAMPIONATUL
NAȚIONAL AL
COLUMBODROAMELOR

35, 41 610

153
M 2020
02676

27/05/2020 171337 DIANA-MIHAELA
TOMA

Săptămânaţională 16, 41 610

154
M 2020
02681

27/04/2020 171282 ALEXANDRU
RADUCANU

The Marketer 41 611

155
M 2020
02692

28/04/2020 171646 S.C. PROING
CONSULT S.A.

PROING GRUP
Professional
Engineering Design
Leading Technology
Professional Solutions

35, 37, 42 611

156
M 2020
02701

28/04/2020 171149 SC MULTI LINE SHOP
SRL

DRAGĂ FĂ,
#NOISUNTEMUNTRIB

25 612

02378
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157
M 2020
02713

28/04/2020 171267 Florin Sângeorzan mkb-System Productia
de Dispozitive
Medicale Mecatronice

28, 35, 37 612

158
M 2020
02720

29/04/2020 171559 HERA MEDICAL SRL Smach 3, 35 613

159
M 2020
02751

30/04/2020 171343 COSM FAN
CARMANGERIE SRL

MOLDOVAN
CARMANGERIA
SANNICOARA
MINTENAŞURI
COASTE DE PORC
GLAZURATE CU SOS
DULCE-PICANT

29, 35 613

160
M 2020
02753

30/04/2020 171344 COSM FAN
CARMANGERIE SRL

MOLDOVAN
CARMANGERIA
SANNICOARA
GUSTOȘE COTLET
DE BERBECUȚ

29, 35 614

161
M 2020
02768

30/04/2020 171299 AŞEZĂMINTELE
BRÂCOVENEŞTI
"BISERICA DOMNIŢA
BĂLAŞA"

Așezămintele
Brâncovenești
„Biserica Domnița
Bălașa”

41, 45 614

162
M 2020
02770

30/04/2020 171443 CONSTANTIN GRECU Game of Masks 28 614

163
M 2020
02773

30/04/2020 171462 MALINA LUX SRL Malina GUSTĂ
CLIPA! GUST BUN &
ENERGIE # 97

29, 35 615

164
M 2020
02801

04/05/2020 171520 ANTECH
CONSULTING SRL

WISER 9, 42 615

165
M 2020
02802

04/05/2020 171341 GYULA-TIBOR
UJLAKY

PRANANADI
DARSAYANA
SANGHANADI

35, 41, 44 616

166
M 2020
02805

04/05/2020 171354 INTERCONTINENTAL
GREAT BRANDS LLC

HALLS Respiră şi hai 5, 30 616

167
M 2020
02810

22/07/2020 171180 S.C. BACANIA
BOIEREASCA S.R.L.

BĂCĂNIA
BOIEREASCĂ

29, 35 617

168
M 2020
02828

05/05/2020 171590 DIANA-RAMONA
FOTA

Ghidul Motociclistului
Începător

16, 41 617

169
M 2020
02830

05/05/2020 171601 SC EKO PAPIR SRL UH 9, 16, 35,
40, 41, 42

618

170
M 2020
02836

05/05/2020 171150 CLINICA DE
CHIRURGIE A MAINII
DR. VILCIOIU S.R.L.

CLINICA DE
CHIRURGIA MAINII
DR. VILCIOIU

44 619

171
M 2020
02860

05/05/2020 171440 Alina Mihaela Stoian FOAIE PENTRU
MINTE, INIMĂ ȘI
LITERATURĂ

16, 35, 41 619

172
M 2020
02909

07/05/2020 171647 S.C. PROING
CONSULT S.A.

PROING CONSULT
Professional
Engineering Design

35, 37, 42 620

173
M 2020
02935

13/05/2020 171485 MIRCEA DOREL
COZMA

BEST OIL 1, 3, 4 620
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174
M 2020
02973

06/11/2017 171633 Isobal, S.A. smartwash by
ISTOBAL

9 621

175
M 2020
02977

17/06/2020 171147 SC ALINDA RO SRL Geozim VF 100 1 621

176
M 2020
02988

08/05/2020 171303 MIRCEA TRIFU-
MARIAN
MARIANA ADAM

TRIFU IMOBILIARE
MT

36 621

03021
08/05/2020 171515 PRIME KAPITAL

DEVELOPMENT SRL
DAMBOVITA MALL 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

178
M 2020
03027

10/05/2020 171658 ALCORP PRODESIGN
SRL

ZICO 20, 35 622

179
M 2020
03059

11/05/2020 171311 SC PRESS MEDIA
ELECTRONIC SRL

ştiri Diaspora Românii
împreună!

9, 16, 35,
38, 41, 42

623

180
M 2020
03117

13/05/2020 171225 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 2030
Pro ATC

7, 35 624

181
M 2020
03119

13/05/2020 171230 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 1325
Pro ATC

7, 35 624

182
M 2020
03120

13/05/2020 171226 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 2130
Pro ATC

7, 35 625

183
M 2020
03123

13/05/2020 171227 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - F 1500 7, 35 625

184
M 2020
03124

13/05/2020 171261 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - F 1200 7, 35 626

185
M 2020
03125

13/05/2020 171263 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 1325
Special

7, 35 626

186
M 2020
03126

13/05/2020 171262 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 1325
Pro ATC+4

7, 35 627

187
M 2020
03127

13/05/2020 171201 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 2030
Pro ATC+4

7, 35 627

188
M 2020
03128

13/05/2020 171202 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 1325
Pro x 3

7, 35 628

189
M 2020
03129

13/05/2020 171224 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 2030
Pro x 3

7, 35 628

190
M 2020
03139

13/05/2020 171585 BIOAGRIFERT SRL Bioagrifert 35 629

191
M 2020
03166

18/05/2020 171253 ASOCIAŢIA ''CLUBUL
CÂINILOR UTILITARI''

CLUBUL CÂINILOR
UTILITARI caini-
utilitari.ro

45 629

192
M 2020
03171

14/05/2020 171247 SC ECOVER
RECYCLING SRL

e ECOVER
RECYCLING Value for
the future

39, 40 630

193
M 2020
03185

14/05/2020 171207 S.C. ANNABELLA
S.R.L.

NĂSCUT ȘI
CRESCUT ÎN
ROMÂNIA

31, 35 630

194
M 2020
03187

14/05/2020 171629 HEINEKEN ROMANIA
S.A.

SILVA LAGER NEGRU
PREMIUM NEAGRĂ
LEGENDARĂ

32 631

M 2020
177
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195
M 2020
03188

14/05/2020 171627 HEINEKEN ROMANIA
S.A.

SILVA LAGER BLOND
PREMIUM BLONDĂ
DESĂVÂRŞITĂ

32 631

196
M 2020
03189

14/05/2020 171628 HEINEKEN ROMANIA
S.A.

SILVA PALE ALE
ROMÂNESC MÂNDRĂ
ROMÂNEASCĂ

32 632

197
M 2020
03199

15/05/2020 171502 MAIA MAGIC THERM
SRL

MM THERM
FERESTRE SI USI

6, 19, 37 632

198
M 2020
03228

18/05/2020 171514 PLANTEXTRAKT
S.R.L.

NASIRUS 5 633

199
M 2020
03253

18/05/2020 171566 EMERALD PBC
ENTERPRISE SRL

EMERALD WOODART 20 633

200
M 2020
03257

18/05/2020 171608 CIPRIAN PASNICU RHIZOME 25, 35 633

201
M 2020
03284

19/05/2020 171613 ROMTOX INVESTING
GROUP SRL

JOKER 3, 5, 35 634

202
M 2020
03322

20/05/2020 171481 MABI'S MOB 2013
SRL

MABI'S calitate.
creativitate. inovatie

20, 35, 37,
40, 42

634

203
M 2020
03334

16/07/2020 171389 S.C. LEARNACT
S.R.L.

TRAINSILVANIA 35, 41 634

204
M 2020
03341

21/05/2020 171576 SC MEDCHIM
EXPERT SRL

KAMY 16 635

205
M 2020
03342

21/05/2020 171573 SC MEDCHIM
EXPERT SRL

FANNY 16 635

206
M 2020
03345

21/05/2020 171574 SC MEDCHIM
EXPERT SRL

BELONA 16 635

207
M 2020
03374

22/05/2020 171484 S.C. STUDIOBLU
S.R.L.

CORECT DAUNE
DESPAGUBIRI DIN
ACCIDENTE

36 636

208
M 2020
03409

14/07/2017 171539 RELIGIOUS
TECHNOLOGY
CENTER

CLEARSOUND 9 636

209
M 2020
03411

25/05/2020 171546 CALEA FERATA
INGUSTA S.R.L.

Mocaniţa Apusenilor 35, 39, 41 637

210
M 2020
03436

26/05/2020 171620 CATALIN PRODAN Arturo B. ; IN
CAUTAREA
FASCINATIEI

20, 35 637

211
M 2020
03440

26/05/2020 171280 IOANA ŞUFANĂ STAR
DEVELOPMENT

35, 36, 37 638

212
M 2020
03473

26/05/2020 171602 SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL

Ta-Da! .ro Și comanda
e la ușa ta!

29, 30, 31,
32, 33, 35,
43

638

213
M 2020
03477

26/05/2020 171640 MARIUS TUTU MT Marius Tuțu inspire
people worldwide

9, 16, 41 639

214
M 2020
03507

27/05/2020 171643 DRAGHICI LAURA
RUXANDRA -
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

chic fleuriste 31, 35 640

215
M 2020
03509

27/05/2020 171355 STEA-ROM SRL La Tara FRUIT BIO
ROMANIA 2014

31, 35 640
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216
M 2020
03551

28/05/2020 171146 SC ALINDA RO SRL Geozim VF 9714 1 641

217
M 2020
03553

28/05/2020 171609 OCTAL IMPORT
EXPORT SRL

EL RUBIO 30 641

218
M 2020
03554

28/05/2020 171610 OCTAL IMPORT
EXPORT SRL

OCTAL ORIGINAL
TASTE

30 641

219
M 2020
03559

29/05/2020 171660 FRANCESCO
GIOVANNI MARIO

vrflix 38, 41, 42,
44

642

220
M 2020
03580

29/05/2020 171615 URBANITY SRL MC CLEAN servicii
profesionale de
curăţenie

37 642

221
M 2020
03642

02/06/2020 171607 INTERFOOD
PROCESSING SRL

PROGIENIC 3, 5 643

222
M 2020
03655

02/06/2020 171469 ADOCHIȚI DOREL
NICUȘOR ADOCHIȚI

Bluefin Restaurant
taste the flavour of
quality

43 643

223
M 2020
03694

03/06/2020 171369 Bicolor Auto SRL BICOLOR auto
Premium Automotive
Paint

1, 2, 3, 40 644

224
M 2020
03696

03/06/2020 171436 RBT DOTCOM SRL RBT design 41 644

225
M 2020
03698

03/06/2020 171197 VALENTIN
CONSTANTIN
VLADUCA

BODYFIT 28, 39 644

226
M 2020
03699

03/06/2020 171631 VALENTIN
CONSTANTIN
VLADUCA

FITTRONIC 28, 39 645

227
M 2020
03700

03/06/2020 171196 VALENTIN
CONSTANTIN
VLADUCA

ALIBIBI 25, 28, 35,
39

645

228
M 2020
03706

11/06/2020 171388 AXOMETAL
ENGINEERING S.R.L.

AXOMETAL 37, 40, 42 645

229
M 2020
03714

04/06/2020 171437 AGRII ROMÂNIA SRL Atlas 5, 31, 35,
42, 44

646

230
M 2020
03718

04/06/2020 171199 SC BURASIG TOP
CONCEPT SRL

BUR 12, 16, 22,
27, 28

646

231
M 2020
03724

04/06/2020 171313 FLORIN OANĂ The Lamp Man -
Heating the soul-
Lumina este căldura
sufletului

35 647

232
M 2020
03763

05/06/2020 171377 TIBERIU-ADRIAN
SAUCĂ
CORNEL MUNTENAȘ

TIBERIU SI CORNEL 41 648

233
M 2020
03771

05/06/2020 171186 ARTI MONDO ANG
SRL

DACIA 43 648

234
M 2020
03778

05/06/2020 171174 THOMAS ALFRED
REES

PAIN PLAISIR 16, 30, 35,
43

649

235
M 2020
03779

05/06/2020 171175 THOMAS ALFRED
REES

PAIN PLAISIR 16, 30, 35,
43

650

236
M 2020
03782

05/06/2020 171168 Castaway Television
Productions Limited

SURVIVOR 9, 38, 41 651
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237
M 2020
03788

06/06/2020 171372 GABRIEL
GHEORGHIU

CEYSAN 25 652

238
M 2020
03789

06/06/2020 171373 GABRIEL
GHEORGHIU

CEYLANOGLU 25 652

239
M 2020
03807

09/06/2020 171268 ANDREIA
NICULESCU

STROP Gourmet 32, 35 653

240
M 2020
03812

09/06/2020 171178 SC BEST BITE SRL JAR & BERE 43 653

241
M 2020
03814

09/06/2020 171176 SC BEST BITE SRL nish 41, 43 654

242
M 2020
03817

09/06/2020 171300 ROYAL HOSPITAL
SRL

CENTRUL SÂNULUI
ROYAL HOSPITAL
BUCHAREST

44 654

243
M 2020
03819

09/06/2020 171284 SC POLTERGEIST
SRL

CASA
INSTALATORILOR

35, 37 654

244
M 2020
03822

09/06/2020 171148 S.C. THE
CHEESECAKE
HOUSE S.R.L.

The Cheesecake
House simple & sweet

30 655

245
M 2020
03839

10/06/2020 171276 NAIL SECRETS SRL My Nail STORE 3, 8, 35, 41 655

246
M 2020
03841

10/06/2020 171334 ALINA-GEORGIANA
MORARU

LA MICUȚU' 43 656

247
M 2020
03851

02/07/2020 171363 Fundatia Umanitara
Trust

DIN SUFLET PENTRU
APUSENI

41, 45 656

248
M 2020
03853

10/06/2020 171580 FLAVIANA ROTARU MedRO Network 35, 42, 44 657

249
M 2020
03876

10/06/2020 171614 S.C. ROMTOX
INVESTING GROUP
S.R.L.

MEGA AIR FRESH 3, 5, 35 657

250
M 2020
03877

10/06/2020 171606 ROMTOX SALES
GROUP SRL

MEGA TOX 5, 35 657

251
M 2020
03891

11/06/2020 171537 CONSREP
CONSTRUCT S.R.L.

CR CONSREP
construct

37 658

252
M 2020
03907

11/06/2020 171211 SC OMNIASIG
VIENNA INSURANCE
GROUP SA

OMNI+ 35, 36 658

253
M 2020
03921

12/06/2020 171185 S.C. EURO CONS
SERGAL S.R.L.

PLAZZA EVENTS 43 658

254
M 2020
03932

12/06/2020 171158 BYTE NETWORK SRL DELIS 3, 18, 25 659

255
M 2020
03935

12/06/2020 171432 IRENA IOANA
BRODOCEANU
ANCA-MARIA LUNGU-
CILIAC

Festivalul cu umbrele 35, 41 660

256
M 2020
03938

12/06/2020 171272 DRAGOS-COSMIN
MANCAS

ATLAS 30, 35, 43 660

257
M 2020
03940

12/06/2020 171496 FOMCO IMOBILIARE
SRL

FOMCO IMOBILIARE 35, 36, 37 661

258
M 2020
03941

12/06/2020 171497 FOMCO IMOBILIARE
SRL

FOMCO GREEN
RESIDENCE

35, 36, 37 662
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259
M 2020
03942

12/06/2020 171498 FOMCO IMOBILIARE
SRL

FOMCO VERDE
RESIDENCE

35, 37 663

260
M 2020
03947

12/06/2020 171374 MARIUS-NICUȘOR
ICHIM

PRIORETAIL 35 663

261
M 2020
03948

13/06/2020 171271 S.C. CERTINSPECT
REGISTER SRL

#BeSafe 35, 41, 45 664

262
M 2020
03952

14/06/2020 171611 C & A COMET SRL BabyHuggle 28 664

263
M 2020
03960

15/06/2020 171396 LEO & OANA
COMPANY SRL

SCOALA DE SOFERI
KRON DRIVE

41 665

264
M 2020
03964

15/06/2020 171356 S.C. PRIME SELL
CORP S.R.L.

auguri! 35, 43 665

265
M 2020
03971

15/06/2020 171159 SC PASSAGE FOOD
SRL

PUFILINO 28, 29, 30,
32, 43

666

266
M 2020
03976

15/06/2020 171307 ATENA MELANIA
BLOJ

5 minute PENTRU
SUFLET

9, 45 666

267
M 2020
03978

15/06/2020 171203 HAJNALKA KOVACI GP Group 9, 41 666

268
M 2020
03979

15/06/2020 171204 HAJNALKA KOVACI GP GROUP bingo 1x2
bet

9, 41 667

269
M 2020
03992

29/06/2020 171254 CĂTĂLIN NICOLAE
MĂGDĂLIN

4 MEN CEREMONY 35 668

270
M 2020
03996

16/06/2020 171331 Mixit s.r.o. mixit 5, 8, 21,
25, 29, 30,
31, 32, 33

669

271
M 2020
03997

16/06/2020 171233 ANCA GEORGIANA
GRIGORE

REVIVE technology 9, 37, 38,
42

669

272
M 2020
03998

16/06/2020 171557 S.C. MCM OPTIK
S.R.L.

NINETEEN HUNDRED 9 670

273
M 2020
04000

16/06/2020 171536 DAMARIS COM S.R.L. DM DAMARIS COM 19, 40 671

274
M 2020
04001

16/06/2020 171544 SANPET MEDICAL
S.R.L.

Sana Mente 44 671

275
M 2020
04002

16/06/2020 171512 ANDREI LEȘAN Pași prin Bucovina 38, 41 672

276
M 2020
04009

16/06/2020 171243 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

Bunăstare pentru
fiecare

9, 16, 35,
36, 41, 45

672

277
M 2020
04024

16/06/2020 171508 CĂTĂLIN-VICENŢIU
ANDRONACHE

QWD Quarter Wheel
Drive

9, 42 672

278
M 2020
04030

16/06/2020 171182 DOMENIUL BOGDAN
SA

Dapix 33 673

279
M 2020
04034

17/06/2020 171424 ASOCIAȚIA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCAȚIE
ȘI DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ

Grădinița Bambi Step
by Step

41 673

280
M 2020
04036

17/06/2020 171332 CAPITALIA
DISTRIBUTION S.R.L.

BRICOMAX 35 674

281
M 2020
04037

17/06/2020 171535 TOM BEBE SHOP
S.R.L.

BEBE TOM BEBE 3, 5, 25, 35 674
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282
M 2020
04045

17/06/2020 171529 INTERMONT SRL IMOBILIARE VALEA
PRAHOVEI

35, 36, 37,
42

675

283
M 2020
04048

17/06/2020 171550 MARIA - CARLA
DOBRONĂUȚEANU

MegaChef 29, 30, 31 675

284
M 2020
04050

17/06/2020 171252 DELICII DIN APUSENI
SRL

HAIOŞERIE 30, 35 676

285
M 2020
04051

17/06/2020 171295 GRUP EDITORIAL
LITERA SRL

citeşte.ro 7, 9, 16,
35, 41

676

286
M 2020
04052

17/06/2020 171551 MARIA - CARLA
DOBRONĂUȚEANU

MaxiChef 29, 30, 31 677

287
M 2020
04058

17/06/2020 171221 EDUARD-CRISTIAN
CĂTĂNOIU

HAITA 25, 35, 38,
41

677

288
M 2020
04059

17/06/2020 171222 EDUARD-CRISTIAN
CĂTĂNOIU

FRUCTIFER 35, 41 677

289
M 2020
04063

17/06/2020 171556 SC AGROLAND
BUSINESS SYSTEM
SRL

agroland CAVIMIN
ADITIV FURAJER

5, 35 678

290
M 2020
04083

18/06/2020 171152 ANCA ALEXANDRA
GUSA

PUTEREA Ziarul
Puterea

9, 16, 38,
41, 42

678

291
M 2020
04088

18/06/2020 171591 S.C. BUBULINA
ANISIA S.R.L.

B Botez cu Bubulina 25, 35 679

292
M 2020
04090

18/06/2020 171154 UNIVERSITATEA DE
VEST DIN TIMIŞOARA

WSU West Summer
University

41 679

293
M 2020
04092

18/06/2020 171153 UNIVERSITATEA DE
VEST DIN TIMIŞOARA

YTM 41 680

294
M 2020
04093

18/06/2020 171157 UNIVERSITATEA DE
VEST DIN TIMIŞOARA

YOUTH ELITE UVT 41 680

295
M 2020
04094

18/06/2020 171156 UNIVERSITATEA DE
VEST DIN TIMIŞOARA

univibes 41 680

296
M 2020
04095

18/06/2020 171145 AMPECOS S.R.L. brielmaier romania 35, 37 681

297
M 2020
04096

18/06/2020 171155 UNIVERSITATEA DE
VEST DIN TIMIŞOARA

Open Intelligent
Grid innovation is a
collective adventure

41 681

298
M 2020
04107

18/06/2020 171531 ASOCIAŢIA PENTRU
SPAŢIUL MEDIA
TRANSILVAN

jóállás.ro AZ ERDÉLYI
ÁLLÁSBISZTRÓ

35, 41 682

299
M 2020
04110

18/06/2020 171532 ASOCIAŢIA PENTRU
SPAŢIUL MEDIA
TRANSILVAN

Székelyhon tv 38, 41 682

300
M 2020
04127

22/06/2020 171351 CORNEL PACHE KIKLAB 35 683

301
M 2020
04129

19/06/2020 171616 DRAGOS FOOD SRL DELI.CIOS Marea
familie a gustului

29, 30, 43 683

302
M 2020
04130

19/06/2020 171617 DRAGOS FOOD SRL Flămânzilă 29, 30, 43 684

303
M 2020
04137

19/06/2020 171256 S.C. KNOWLEDGE
TRANSFER S.R.L.

TITIA
CONSTRUIEŞTE
ROMÂNIA

28 684
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304
M 2020
04138

19/06/2020 171257 S.C. KNOWLEDGE
TRANSFER S.R.L.

TITIA 28, 35 685

305
M 2020
04143

19/06/2020 171259 ONG ASOCIATIA
SPORTIVA CLUB
SPORTIV CEO 2017
PANDURII

C.S.LIGNITUL
PANDURII TARGU JIU
1963

41 685

306
M 2020
04144

19/06/2020 171401 VALSPAR B.V. DEBEER REFINISH 2 686

307
M 2020
04149

19/06/2020 171400 VALSPAR B.V. DEBEER REFINISH 2 686

308
M 2020
04152

19/06/2020 171548 NUTS FOR NUTS SRL NUTS FOR NUTS 30 687

309
M 2020
04161

19/06/2020 171255 HORATIU OLTEAN VITROMETAN 21, 35, 41 687

310
M 2020
04166

19/06/2020 171335 BOGDAN SILVIU
STREZA

MALUL MĂRII 43 688

311
M 2020
04200

22/06/2020 171234 S.C. PRODAL 94
S.R.L.

WEMBLEY PINK 33, 35, 39 688

312
M 2020
04201

22/06/2020 171217 MARIO BET SLOTS
SRL

mario bet.ro pariuri
sportive

41 688

313
M 2020
04217

22/06/2020 171575 IN - OUT BEAUTY
COSMETICS SRL

IN OUT BEAUTY
COSMETICS Improve
yourself

35 689

314
M 2020
04220

22/06/2020 171384 ATIMOL SRL IDEAL AUTO 37 689

315
M 2020
04222

22/06/2020 171387 ROXIS FINE CUT
SRL-D

pur. 25 690

316
M 2020
04224

22/06/2020 171232 S.C. ENDRESS
POWER ROMÂNIA
S.R.L.

EP UP TO THE SKY 7, 12 690

317
M 2020
04225

22/06/2020 171216 MAGIC EVENTS FOR
YOU SRL-D

Sweetium 30 691

318
M 2020
04226

22/06/2020 171386 AGRICOLA ARIMPEX
S.R.L.

ZEMO'S pentru trup si
suflet

5, 29, 32 691

319
M 2020
04235

22/06/2020 171475 ELENA OVREIU AYE 42, 44 692

320
M 2020
04240

22/06/2020 171177 SC BEST BITE SRL unfakeable. 41 692

321
M 2020
04260

23/06/2020 171208 ALEXANDRA
ANDREEA
MIRONESCU

Jurnal de Fermă 9 692

322
M 2020
04298

24/06/2020 171378 EUGEN BUŞILĂ TRIGEN 35, 36, 37,
41, 42

693

323
M 2020
04299

24/06/2020 171371 RADU-DĂNUȚ ȘFICHI tabu 30, 32, 35,
43

693

324
M 2020
04303

24/06/2020 171408 SC ANTIBIOTICE SA a+Complex 5 694
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325
M 2020
04304

24/06/2020 171597 PFA ANDREI S.
CONSTANTIN-
CĂTĂLIN

Strop De energie.
De voie bună. De
prietenie. by Cătălin
Andrei

33 694

326
M 2020
04306

24/06/2020 171275 INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG

CROCĂNȚELE 29, 30, 31 695

327
M 2020
04307

24/06/2020 171492 RC ARC
DEVELOPMENT SRL

arc RC 35, 36 695

328
M 2020
04308

19/10/2017 171644 CAMPOFRIO FOOD
GROUP, S.A.U.

Campofrio SNACK'IN 29 696

329
M 2020
04321

25/06/2020 171192 ASL BEST PROACTIV
SRL

ASL 5, 11, 16,
17, 21, 34,
35

696

330
M 2020
04322

24/06/2020 171248 GALL STUDIO
DESIGN S.R.L.

ART FACTORY 16, 20 697

331
M 2020
04326

25/06/2020 171463 INSIDER SRL EDISTAR Tu alegi, de
restul de ocupam noi!

35, 37, 40 698

332
M 2020
04328

25/06/2020 171329 CRISTINA NICOLAE ProVedere 44 698

333
M 2020
04337

25/06/2020 171595 S.C. EVITA 2001
S.R.L.

OSCAR CLASS 24, 27, 35 699

334
M 2020
04338

25/06/2020 171594 S.C. EVITA 2001
S.R.L.

TITAN DEKOR 24, 27, 35 699

335
M 2020
04339

25/06/2020 171593 S.C. EVITA 2001
S.R.L.

PASION DEKOR 24, 27, 35 700

336
M 2020
04345

25/06/2020 171342 PETRU COSMIN
CIOBOTĂ

d3po7 42 700

337
M 2020
04347

25/06/2020 171441 SC VIILE
BUDUREASCA SRL

ROYAL MAIDEN 33 700

338
M 2020
04349

25/06/2020 171442 S.C. VIILE
BUDUREASCA S.R.L.

DARK MAIDEN 33 701

339
M 2020
04356

25/06/2020 171250 SC STOMART BE
SMART SRL

stomart ALWAYS
BETTER TOGETHER

25, 41 701

340
M 2020
04362

26/06/2020 171338 SIPRO TEXTILE SRL Elegant Home 24 701

341
M 2020
04364

26/06/2020 171326 YEPARKING
SOLUTIONS SRL

PARKSHARING 42, 45 702

342
M 2020
04366

26/06/2020 171325 YEPARKING
SOLUTIONS SRL

YEPARKING 42, 45 702

343
M 2020
04379

26/06/2020 171444 TRADE
CORPORATION
INTERNATIONAL, S.A.
Unipersonal

ATON ZN 1 703

344
M 2020
04389

29/06/2020 171397 S.C. MESTERUL
CASEI-CONSTRUCȚII
TRAINICE S.R.L.

MEȘTERUL CASEI
CONSTANȚA

37 703

345
M 2020
04391

29/06/2020 171534 MAGIC NIK S.R.L. Lumea Tapetului
Eleganta si
profesionalism pentru
tine

24, 27, 35 704
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346
M 2020
04392

29/06/2020 171349 EXCELENT
INTCOMTRADING
SRL

KTS 9, 35 704

347
M 2020
04396

29/06/2020 171375 S.C. ROST COM
S.R.L.

Rost-com express 35 705

348
M 2020
04399

29/06/2020 171405 S.C. SERIGRAFIC
S.R.L.

ColorShift 35, 37, 42 705

349
M 2020
04406

29/06/2020 171187 ANA ŢALEA Condrax 5, 35 706

350
M 2020
04409

27/07/2020 171655 S.C. MENDOLA PRO
S.R.L.

mendola fabrics
bringing textiles to life

24 706

351
M 2020
04414

29/06/2020 171510 DARING PRINTS SRL DARING PRINTS 40 706

352
M 2020
04417

29/06/2020 171340 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO.
LLC

QUANTA 30 707

353
M 2020
04418

29/06/2020 171567 SC REWE ROMANIA
SRL

Economisim bani, nu
pasiune.

35 707

354
M 2020
04419

29/06/2020 171568 SC REWE ROMANIA
SRL

Economisim bani, nu
bunătate.

35 707

355
M 2020
04420

29/06/2020 171569 SC REWE ROMANIA
SRL

Economisim bani, nu
grijă.

35 708

356
M 2020
04421

29/06/2020 171570 REWE ROMÂNIA SRL Economisim bani, nu
suflet.

35 708

357
M 2020
04422

29/06/2020 171571 REWE ROMÂNIA SRL Economisim bani, nu
voie bună.

35 709

358
M 2020
04423

29/06/2020 171572 REWE ROMÂNIA SRL Economisim bani, nu
prospețime.

35 709

359
M 2020
04424

29/06/2020 171190 ANA ŢALEA SolYole 5, 35 710

360
M 2020
04425

29/06/2020 171448 PRODPLAST SA Promateris. Future
materialised

1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

361
M 2020
04428

29/06/2020 171447 PRODPLAST S.A. Promateris. Future
matters

1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

362
M 2020
04430

29/06/2020 171449 PRODPLAST S.A. PROMATERIS 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

363
M 2020
04431

29/06/2020 171446 PRODPLAST SA PROMATERIS Future
materialised

1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

712

364
M 2020
04436

29/06/2020 171188 ANA ŢALEA CoprActiv plus vit. C 5, 35 712

365
M 2020
04437

29/06/2020 171189 ANA ŢALEA CoprActiv 5, 35 713

366
M 2020
04440

29/06/2020 171218 SIMINA ART SRL Simina Art 35, 41, 44 713

367
M 2020
04449

30/06/2020 171596 S.C. EVITA 2001
S.R.L.

ATLANTIS 24, 27, 35 713
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368
M 2020
04450

30/06/2020 171554 S.C. TECVIVO S.R.L. DMS 9, 28, 41,
42

714

369
M 2020
04452

30/06/2020 171214 S.C. BORO PR &
COMMUNICATION
S.R.L.

Romanian Healthcare
Awards

35 715

370
M 2020
04457

30/06/2020 171269 S.C. VENDING ZONE
S.R.L.

SPEEDY GO 35 715

371
M 2020
04465

30/06/2020 171390 ALTHEA LIFE
SCIENCE S.R.L.

ALTEVIR 10 716

372
M 2020
04466

30/06/2020 171219 EHA GLOBAL TRADE
S.R.L.

IGIENSHOP 35 716

373
M 2020
04480

30/06/2020 171348 CRIS GROUP SRL CRIS ROOF
EXCELENTA IN
ACOPERISURI

37 717

374
M 2020
04488

30/06/2020 171236 DESPACHETĂRIA
ONO S.R.L.

DESPACHETĂRIA
ONO
KICSOMAGOLDA

35 717

375
M 2020
04491

01/07/2020 171339 INGINERIE
MEDICALA SRL

INGIMED 9 717

376
M 2020
04495

02/07/2020 171316 SC CONSOLIGHT
COM SRL

Club Consolight
Pasionați de
electricitate

41 718

377
M 2020
04502

01/07/2020 171404 SC PASTELL IMPEX
SRL

Bubu-Still 35 718

378
M 2020
04505

01/07/2020 171489 MICRI
DEVELOPMENT SRL

JOY BOX party
supplies & decorations

11, 16, 28 719

379
M 2020
04506

01/07/2020 171296 S.C. TOTAL ECLIPSE
S.R.L.

Casa Ardeleană
BUCĂTĂRIE
TRADIȚIONALĂ

43 719

380
M 2020
04507

01/07/2020 171293 S.C. C&C LOGISTIC
S.R.L.

C&C TRAVEL
Transilvania Holiday
Camper

39 720

381
M 2020
04511

08/07/2020 171184 IOANA ȘTEFANIA
TĂNĂSESCU-ZAIET

FRUCT ARTĂ
CONTEMPORANĂ ȘI
DESIGN

6, 14 720

382
M 2020
04516

01/07/2020 171304 DANIELA-ADRIANA
NITA

Genuine CONCEPT 16, 25 721

383
M 2020
04521

01/07/2020 171491 GEORGE BALANIUC
IULIA BLEDEA

NutriFitUp 25, 35, 41,
44

721

384
M 2020
04522

01/07/2020 171402 RAMONA RUTH
SEROUSSI

NORADA 25, 35 722

385
M 2020
04523

01/07/2020 171649 TAKEBIO S.R.L. TAKEBIO 3, 5 723

386
M 2020
04526

01/07/2020 171213 SC PRISACA
TRANSILVANIA SRL

NASUC FERICIT 3 723

387
M 2020
04530

01/07/2020 171364 PODGORIA HUSI SA 1415 VIA HUŞI 33 724

388
M 2020
04532

01/07/2020 171562 PARTNEX SOLUTION
SRL

9, 35, 42,
43

724
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389
M 2020
04541

02/07/2020 171237 SANA HABITAS SRL FELDMAN 20, 35, 37 725

390
M 2020
04543

02/07/2020 171434 DIANA-MARIA
ZAHARIE

SOL 31 726

391
M 2020
04544

02/07/2020 171433 IULIA-MIRUNA
ZAHARIE

STARTER THE TOP
PICK

42 726

392
M 2020
04545

02/07/2020 171366 VANDER SHOES SRL VANDER 18, 25, 35,
40

727

393
M 2020
04548

02/07/2020 171385 GHEORGHIEV SLAVI slavia pharm GynoHelp
DM

5, 10 727

394
M 2020
04551

02/07/2020 171169 ASCENZA AGRO
ROMANIA SRL

TOKRA 1, 5 728

395
M 2020
04563

02/07/2020 171507 METALLER
WINDOWS SRL

Metaller 6, 19 728

396
M 2020
04565

02/07/2020 171367 ARHIVA JAYATE
S.R.L.

Arhivus 35 729

397
M 2020
04566

02/07/2020 171194 ADBENART SRL carena 20, 39, 40 729

398
M 2020
04569

02/07/2020 171336 VENTIVO CAPITAL
S.R.L.

Ventivo 9, 35, 42 730

399
M 2020
04570

02/07/2020 171530 GROSU ART STUDIO
SRL

moodoo 35, 36, 37,
42

731

400
M 2020
04571

03/07/2020 171223 ALEXANDRU EGRI rapsodia reghin 15 732

401
M 2020
04573

03/07/2020 171265 PETRICA IVAN RICH VIP LOUNGE 41, 43 732

402
M 2020
04577

03/07/2020 171163 SC CARPATHIAN
SPRINGS SA

ASPER 33 733

403
M 2020
04578

03/07/2020 171164 SC CARPATHIAN
SPRINGS SA

ASPER SELTZER 33 733

404
M 2020
04579

03/07/2020 171165 SC VITI POMICOLA
SIMBURESTI SA

DOMENIILE
SAMBURESTI. ROSE
DE ROUMANIE

33 733

405
M 2020
04583

03/07/2020 171240 FLOREA GRUP SRL Inspirat din
Transilvania

19, 37 733

406
M 2020
04584

03/07/2020 171241 FLOREA GRUP SRL În armonie cu natura 19, 37 734

407
M 2020
04585

03/07/2020 171242 FLOREA GRUP SRL UNDA 19, 37 734

408
M 2020
04588

03/07/2020 171452 FLOREA GRUP SRL SMART 19, 37 734

409
M 2020
04589

03/07/2020 171459 FLOREA GRUP SRL QUATRO 19, 37 734

410
M 2020
04591

03/07/2020 171455 FLOREA GRUP SRL GEMINA 19, 37 735

411
M 2020
04595

03/07/2020 171362 FLOREA GRUP SRL RELIEF 19, 37 735

412
M 2020
04596

03/07/2020 171361 FLOREA GRUP SRL ALPIN 19, 37 735
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413
M 2020
04597

03/07/2020 171453 FLOREA GRUP SRL ROMAN 19, 37 735

414
M 2020
04598

03/07/2020 171454 FLOREA GRUP SRL MAYA 19, 37 736

415
M 2020
04599

03/07/2020 171521 PROMOTECH SRL order wash 35 736

416
M 2020
04601

03/07/2020 171360 FLOREA GRUP SRL MEDITERANA 19, 37 736

417
M 2020
04603

03/07/2020 171582 SC ETNO FOLCLOR
MEDIA SRL

Bingo Mania 35, 38, 41,
42

736

418
M 2020
04604

03/07/2020 171457 FLOREA GRUP SRL MISTIC 19, 37 737

419
M 2020
04608

03/07/2020 171503 S.C. MAXJOY EURO
TRADE CONCEPT
S.R.L.

#FRAPPERIE 30, 35, 43 737

420
M 2020
04609

03/07/2020 171458 FLOREA GRUP SRL RIVER 19, 37 738

421
M 2020
04610

03/07/2020 171456 FLOREA GRUP SRL BAROC 19, 37 738

422
M 2020
04619

03/07/2020 171220 VIRGILIU DAN
ALEXANDRU
PAPUGIU

Eclarts sweet fusion 30, 43 738

423
M 2020
04620

03/07/2020 171578 F.B.R. TOWERS ATENEO 36 739

424
M 2020
04624

03/07/2020 171541 THE COCA-COLA
COMPANY

wabi2you 9, 35, 42 739

425
M 2020
04627

03/07/2020 171451 S.C. CASA LEBADA
S.R.L.

Lebada 5 740

426
M 2020
04639

06/07/2020 171167 BADEA GHEORGHE
AGRO S.R.L.

Badea Gheorghe 35, 37, 41,
43

740

427
M 2020
04640

06/07/2020 171395 RIWEINNER S.R.L. RIWEINNER 11, 35 741

428
M 2020
04642

06/07/2020 171565 RAMONA-IOANA
BISOCEANU

SOFMAR
CORPORATE

19, 35, 39,
45

741

429
M 2020
04643

06/07/2020 171564 MAL - SPED
TERMINAL S.R.L.

MAL SPED TERMINAL 19, 35, 39,
45

741

430
M 2020
04645

06/07/2020 171193 MANUFARM SRL NEXTFARMA 5, 10 742

431
M 2020
04652

20/08/2020 171315 CRISTIAN
MOLDOVAN

CASA SAVRI 43 742

432
M 2020
04662

06/07/2020 171314 DORIN - ANTON
RĂDOI

35 742

433
M 2020
04664

07/07/2020 171467 SC KONS STEEL
HALE SRL

KONS 37 743

434
M 2020
04665

07/07/2020 171428 CENTRUL ANVELOPA
TRIPLU A SRL

VELOPA 12, 35 743

435
M 2020
04666

07/07/2020 171429 CENTRUL ANVELOPA
TRIPLU A SRL

VelopaExperience 7, 9, 11,
12, 17, 35,
37

744
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436
M 2020
04667

07/07/2020 171431 CENTRUL ANVELOPA
TRIPLU A SRL

VelopaMoves 7, 9, 11,
12, 17, 35,
37

745

437
M 2020
04668

07/07/2020 171430 CENTRUL ANVELOPA
TRIPLU A SRL

VelopaVibes 7, 9, 11,
12, 17, 35,
37

747

438
M 2020
04669

07/07/2020 171427 CENTRUL ANVELOPA
TRIPLU A SRL

VelopaWorld 7, 9, 11,
12, 17, 35,
37

749

439
M 2020
04673

07/07/2020 171560 S.C. ELECTROGRUP
S.A.

ELECTROGRUP 4, 9, 35,
37, 38, 39,
40, 42, 45

750

440
M 2020
04675

07/07/2020 171504 CONTEC FOODS SRL GUSTUROI 30, 35 753

441
M 2020
04678

07/07/2020 171506 CONTEC FOODS SRL SUPER GUSTUROI 30, 35 753

442
M 2020
04681

07/07/2020 171505 CONTEC FOODS SRL MERGE CU SOS
OLYMPIA

30, 35 754

443
M 2020
04683

07/07/2020 171244 FAST BROKERS
- BROKER DE
ASIGURARE -
REASIGURARE

FAST BROKERS
ASIGURARI -
REASIGURARI -
DAUNE

35, 36, 41 754

444
M 2020
04686

07/07/2020 171500 TERAPIA S.A. ISAVIAM 5, 10, 35 755

445
M 2020
04687

07/07/2020 171501 TERAPIA S.A. PADUDEN 5, 10, 35 755

446
M 2020
04689

07/07/2020 171612 THE RADA WAY SRL THE RADA WAY 9, 25, 28,
41

755

447
M 2020
04693

07/07/2020 171322 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

Vital Grana 30 756

448
M 2020
04695

07/07/2020 171310 SC DCNEWS
RESEARCH &
DEVELOPMENT SRL

ARGUMENT suportul
deciziilor

35, 38, 41 757

449
M 2020
04696

07/07/2020 171526 SC ALCA TEXTILE
PROD SRL

ZAMSIL 25 757

450
M 2020
04700

07/07/2020 171642 FAPACO SRL NOVUM BY THE SEA 37, 43 758

451
M 2020
04705

07/07/2020 171318 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

Eisler 30 758

452
M 2020
04706

07/07/2020 171321 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

VOLTA 30 759

453
M 2020
04707

08/07/2020 171251 S.C. EUROSTORE
DISTRIBUTION S.R.L.

eselect 9, 14, 18 759

454
M 2020
04709

08/07/2020 171465 S.C. E.ON SERVICII
S.R.L.

Despre Energie simplu
ca energia

35, 42 760

455
M 2020
04713

08/07/2020 171350 S.C. OVIDIUS AQUA
LINE S.R.L.

OVIDIUS AQUA LINE 29, 31, 35,
39, 41, 43

761

456
M 2020
04720

08/07/2020 171278 PRODUCĂTORGAZON
S.R.L.

greenax 1, 27, 31,
35

761
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457
M 2020
04722

08/07/2020 171281 PRODUCĂTORGAZON
S.R.L.

LunaGazon 1, 27, 31,
35

762

458
M 2020
04723

08/07/2020 171279 PRODUCĂTORGAZON
S.R.L.

GazonLuna 1, 27, 31,
35

762

459
M 2020
04726

08/07/2020 171320 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

MILTON 32 763

460
M 2020
04727

08/07/2020 171626 ALEXANDRU-
GHEORGHE
PADUREAN

Papa la Şoni 43 763

461
M 2020
04728

08/07/2020 171624 ALEXANDRU-
GHEORGHE
PADUREAN

Papa de la Şoni 43 763

462
M 2020
04729

08/07/2020 171625 ALEXANDRU-
GHEORGHE
PADUREAN

Papa la Soni 43 763

463
M 2020
04730

08/07/2020 171518 GENKI MEDICAL
CENTER SRL

Genki MEDICAL
CENTER

44 764

464
M 2020
04731

08/07/2020 171327 SERE SOLARII
MUNTENIA SRL

SERE solarii Muntenia 31 764

465
M 2020
04732

08/07/2020 171641 SC UNICA FARM SRL Farmacia MARE are
grijă de fiecare

5, 35, 40,
42, 44

765

466
M 2020
04737

08/07/2020 171365 GYORFI ANIKO
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

Győrfi's TRADIȚIE ȘI
CALITATE Din 1993

30 765

467
M 2020
04738

08/07/2020 171328 ELENA-LARISA
LUPOIU

Monarh 25, 35 766

468
M 2020
04739

08/07/2020 171561 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO.
LLC

IVY 3 766

469
M 2020
04747

08/07/2020 171210 SC VETRO DESIGN
SRL

PRIMA HEALTHCARE
by Vetro Design

3, 5, 10,
25, 26, 30,
35, 42, 44

766

470
M 2020
04748

08/07/2020 171238 TECHNOVA INVEST
SRL

DOMINUS 11, 35 767

471
M 2020
04749

08/07/2020 171370 LIVIU CODREANU Focco 43 768

472
M 2020
04750

08/07/2020 171657 ELENA BĂDEANU enAscend coachsulting 35, 38 768

473
M 2020
04752

08/07/2020 171656 LUCIAN-MIHAIL
BENGA
OCTAVIAN-NICOLAE
CIUCA

L'OR Blanc 25 768

474
M 2020
04753

08/07/2020 171393 GABRIELA
MARDARASEVICI

entrix 9, 35, 37,
38, 42

769

475
M 2020
04754

08/07/2020 171654 RĂZVAN BURLACU MOSAI THE BEAUTY
OF COFFEE

30 770

476
M 2020
04755

08/07/2020 171394 GABRIELA
MARDARASEVICI

gentec 9, 35, 37,
38, 42

770

477
M 2020
04756

08/07/2020 171391 GABRIELA
MARDARASEVICI

onewin 9, 35, 37,
38, 42

772
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478
M 2020
04757

08/07/2020 171392 GABRIELA
MARDARASEVICI

teligen 9, 35, 37,
38, 42

773

479
M 2020
04765

09/07/2020 171292 CEZAR-ANDREI
HELMIS

FarGon 41 774

480
M 2020
04767

09/07/2020 171317 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

fiiGO 29, 30, 31 775

481
M 2020
04769

09/07/2020 171632 SC MERA COM
INTERNATIONAL SRL

Magma Selected Dried
Berries

33 776

482
M 2020
04770

09/07/2020 171636 S.C. 4KARP
INOVATION S.R.L.

4 Karp 28, 35 777

483
M 2020
04771

09/07/2020 171305 STOIANOVICI
MARIUS MIHAIL

Monitorul DE BRAȘOV 16, 41 777

484
M 2020
04772

09/07/2020 171273 ALPHA BANK
ROMANIA SA

ALPHA PhonePOS 16, 35, 36,
38, 42, 45

778

485
M 2020
04775

09/07/2020 171558 PRIMA
BROADCASTING
GROUP SRL

Alege Reţeta Naţională 16, 35, 38,
41, 42

778

486
M 2020
04776

09/07/2020 171524 PRIMA
BROADCASTING
GROUP SRL

Reţeta Naţională 16, 35, 38,
41, 42

779

487
M 2020
04780

09/07/2020 171166 DUO DESIGN KEY
SHOP PROJECT SRL

duo design YES CAN
DO

20, 42 779

488
M 2020
04781

09/07/2020 171659 SC SYRMOS SRL L'ousia 3 780

489
M 2020
04787

09/07/2020 171525 SEACAVE SRL Legume Vesele
SCĂLDATE ÎN SOARE

29, 31, 35 780

490
M 2020
04789

09/07/2020 171215 SIMONA-OANA VLAD DAZIO 44 781

491
M 2020
04791

09/07/2020 171191 TO&MID
TRANSILVANIA SRL

Hotel Transilvania-Mid 43 781

492
M 2020
04794

09/07/2020 171482 NICAFOR EXPERT
S.R.L.

Danubio Lebăda
Neagră

33 781

493
M 2020
04799

10/07/2020 171198 WHITELAND IMPORT
EXPORT SRL

DOINA FILE DE
POVESTE

5, 29, 30,
35

781

494
M 2020
04803

10/07/2020 171162 VALVIS HOLDING SA ALCOFRESH 33 783

495
M 2020
04804

10/07/2020 171161 VALVIS HOLDING SA SPRITZY 33 783

496
M 2020
04805

10/07/2020 171160 VALVIS HOLDING SA PATHOS 33 783

497
M 2020
04808

10/07/2020 171587 TUNA AIR FREIGHT
SRL

12, 39 783

498
M 2020
04810

10/07/2020 171266 INTEL
CORPORATION

DO SOMETHING
WONDERFUL

9, 42 784

499
M 2020
04814

10/07/2020 171287 ANTENA 3 SA agricool 35, 38, 41 787

500
M 2020
04815

10/07/2020 171277 VLAD CIOBANU ZECAPH construcții
responsabile

42 788

501
M 2020
04817

10/07/2020 171286 ANTENA 3 SA be EU 35, 38, 41 789
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502
M 2020
04820

10/07/2020 171474 SC OSR
PROFESSIONAL
SECURITY SRL

OSR PROFESSIONAL
SECURITY

45 790

503
M 2020
04821

10/07/2020 171583 TROFI MOB S.R.L. NISHA FURNITURE &
DESIGN

20, 35, 37,
40, 42

790

504
M 2020
04825

10/07/2020 171563 HEBLU SRL HEBLU 42 791

505
M 2020
04828

10/07/2020 171319 VALERIU-MARIAN
ANDREI

M MARIO Resort &
Event Center

43 791

506
M 2020
04832

10/07/2020 171285 ANTENA 3 SA CETĂȚEANUL C 35, 38, 41 792

507
M 2020
04833

10/07/2020 171291 ANTENA 3 SA EROUL ZILEI 35, 38, 41 793

508
M 2020
04835

10/07/2020 171288 ANTENA 3 SA OBIECTIV 35, 38, 41 794

509
M 2020
04836

10/07/2020 171289 ANTENA 3 SA SFAT DE SĂNĂTATE 35, 38, 41 795

510
M 2020
04837

10/07/2020 171290 ANTENA 3 SA VIDEO NEWS 35, 38 796

511
M 2020
04839

11/07/2020 171634 TRADE IN & OUT SRL Schimbi Orice.ro 35 797

512
M 2020
04841

12/07/2020 171637 ANDA-OANA
CALINICI

deliceria 30, 35, 39,
43

797

513
M 2020
04937

16/07/2020 171581 LEGION SECURITE
PROTECTION

LEGION SECURITE
PROTECTION

45 798

514
M 2020
05235

27/07/2020 171470 S.C. SPEED ESCORT
TEHNICS S.R.L.

SPEED ESCORT
TEHNICS PAZA SI
PROTECTIE

45 799

515
M 2020
05341

30/07/2020 171471 GIP EXPERT
SECURITY S.R.L.

GIP EXPERT
SECURITY

38, 39, 45 799

516
M 2020
05617

11/08/2020 171472 IGF SECURITY S.R.L. IGF SECURITY 45 800

517
M 2020
05831

19/08/2020 171473 S.C VIP
INTERNATIONAL
SECURITY S.R.L

VIP INTERNATIONAL
SECURITY

45 800
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168930 M 2020 01191 585
171145 M 2020 04095 681
171146 M 2020 03551 641
171147 M 2020 02977 621
171148 M 2020 03822 655
171149 M 2020 02701 612
171150 M 2020 02836 619
171151 M 2020 01903 596
171152 M 2020 04083 678
171153 M 2020 04092 680
171154 M 2020 04090 679
171155 M 2020 04096 681
171156 M 2020 04094 680
171157 M 2020 04093 680
171158 M 2020 03932 659
171159 M 2020 03971 666
171160 M 2020 04805 783
171161 M 2020 04804 783
171162 M 2020 04803 783
171163 M 2020 04577 733
171164 M 2020 04578 733
171165 M 2020 04579 733
171166 M 2020 04780 779
171167 M 2020 04639 740
171168 M 2020 03782 651
171169 M 2020 04551 728
171170 M 2020 01232 585
171171 M 2019 06713 572
171172 M 2019 02351 564
171173 M 2020 01229 585
171174 M 2020 03778 649
171175 M 2020 03779 650
171176 M 2020 03814 654
171177 M 2020 04240 692
171178 M 2020 03812 653
171179 M 2020 01611 590
171180 M 2020 02810 617
171181 M 2019 06187 571
171182 M 2020 04030 673
171183 M 2019 06188 572
171184 M 2020 04511 720
171185 M 2020 03921 658
171186 M 2020 03771 648

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171187 M 2020 04406 706
171188 M 2020 04436 712
171189 M 2020 04437 713
171190 M 2020 04424 710
171191 M 2020 04791 781
171192 M 2020 04321 696
171193 M 2020 04645 742
171194 M 2020 04566 729
171195 M 2020 01876 595
171196 M 2020 03700 645
171197 M 2020 03698 644
171198 M 2020 04799 781
171199 M 2020 03718 646
171200 M 2019 04221 567
171201 M 2020 03127 627
171202 M 2020 03128 628
171203 M 2020 03978 666
171204 M 2020 03979 667
171205 M 2015 07345 550
171206 M 2015 07346 550
171207 M 2020 03185 630
171208 M 2020 04260 692
171209 M 2020 02497 609
171210 M 2020 04747 766
171211 M 2020 03907 658
171212 M 2019 00570 561
171213 M 2020 04526 723
171214 M 2020 04452 715
171215 M 2020 04789 781
171216 M 2020 04225 691
171217 M 2020 04201 688
171218 M 2020 04440 713
171219 M 2020 04466 716
171220 M 2020 04619 738
171221 M 2020 04058 677
171222 M 2020 04059 677
171223 M 2020 04571 732
171224 M 2020 03129 628
171225 M 2020 03117 624
171226 M 2020 03120 625
171227 M 2020 03123 625
171228 M 2020 01603 590
171229 M 2020 00843 582

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171230 M 2020 03119 624
171231 M 2017 06084 555
171232 M 2020 04224 690
171233 M 2020 03997 669
171234 M 2020 04200 688
171236 M 2020 04488 717
171237 M 2020 04541 725
171238 M 2020 04748 767
171239 M 2020 01269 587
171240 M 2020 04583 733
171241 M 2020 04584 734
171242 M 2020 04585 734
171243 M 2020 04009 672
171244 M 2020 04683 754
171245 M 2011 01160 539
171246 M 2019 06737 574
171247 M 2020 03171 630
171248 M 2020 04322 697
171249 M 2019 07891 579
171250 M 2020 04356 701
171251 M 2020 04707 759
171252 M 2020 04050 676
171253 M 2020 03166 629
171254 M 2020 03992 668
171255 M 2020 04161 687
171256 M 2020 04137 684
171257 M 2020 04138 685
171258 M 2019 07267 575
171259 M 2020 04143 685
171260 M 2019 07710 578
171261 M 2020 03124 626
171262 M 2020 03126 627
171263 M 2020 03125 626
171264 M 2018 03686 557
171265 M 2020 04573 732
171266 M 2020 04810 784
171267 M 2020 02713 612
171268 M 2020 03807 653
171269 M 2020 04457 715
171270 M 2015 05189 549
171271 M 2020 03948 664
171272 M 2020 03938 660
171273 M 2020 04772 778
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171274 M 2019 06727 573
171275 M 2020 04306 695
171276 M 2020 03839 655
171277 M 2020 04815 788
171278 M 2020 04720 761
171279 M 2020 04723 762
171280 M 2020 03440 638
171281 M 2020 04722 762
171282 M 2020 02681 611
171283 M 2020 02129 600
171284 M 2020 03819 654
171285 M 2020 04832 792
171286 M 2020 04817 789
171287 M 2020 04814 787
171288 M 2020 04835 794
171289 M 2020 04836 795
171290 M 2020 04837 796
171291 M 2020 04833 793
171292 M 2020 04765 774
171293 M 2020 04507 720
171294 M 2019 01772 563
171295 M 2020 04051 676
171296 M 2020 04506 719
171297 M 2019 03833 566
171298 M 2019 03834 566
171299 M 2020 02768 614
171300 M 2020 03817 654
171301 M 2020 02076 598
171302 M 2020 01366 588
171303 M 2020 02988 621
171304 M 2020 04516 721
171305 M 2020 04771 777
171306 M 2020 01018 583
171307 M 2020 03976 666
171309 M 2019 04560 570
171310 M 2020 04695 757
171311 M 2020 03059 623
171312 M 2020 02447 608
171313 M 2020 03724 647
171314 M 2020 04662 742
171315 M 2020 04652 742
171316 M 2020 04495 718
171317 M 2020 04767 775

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171318 M 2020 04705 758
171319 M 2020 04828 791
171320 M 2020 04726 763
171321 M 2020 04706 759
171322 M 2020 04693 756
171323 M 2018 01684 556
171324 M 2019 09246 581
171325 M 2020 04366 702
171326 M 2020 04364 702
171327 M 2020 04731 764
171328 M 2020 04738 766
171329 M 2020 04328 698
171330 M 2020 01504 589
171331 M 2020 03996 669
171332 M 2020 04036 674
171333 M 2020 02110 599
171334 M 2020 03841 656
171335 M 2020 04166 688
171336 M 2020 04569 730
171337 M 2020 02676 610
171338 M 2020 04362 701
171339 M 2020 04491 717
171340 M 2020 04417 707
171341 M 2020 02802 616
171342 M 2020 04345 700
171343 M 2020 02751 613
171344 M 2020 02753 614
171345 M 2020 01082 584
171346 M 2020 02108 599
171347 M 2020 02244 602
171348 M 2020 04480 717
171349 M 2020 04392 704
171350 M 2020 04713 761
171351 M 2020 04127 683
171352 M 2019 04272 568
171353 M 2020 02146 601
171354 M 2020 02805 616
171355 M 2020 03509 640
171356 M 2020 03964 665
171357 M 2016 08001 552
171358 M 2013 03544 548
171359 M 2015 04997 549
171360 M 2020 04601 736

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171361 M 2020 04596 735
171362 M 2020 04595 735
171363 M 2020 03851 656
171364 M 2020 04530 724
171365 M 2020 04737 765
171366 M 2020 04545 727
171367 M 2020 04565 729
171368 M 2019 02752 565
171369 M 2020 03694 644
171370 M 2020 04749 768
171371 M 2020 04299 693
171372 M 2020 03788 652
171373 M 2020 03789 652
171374 M 2020 03947 663
171375 M 2020 04396 705
171376 M 2018 03735 557
171377 M 2020 03763 648
171378 M 2020 04298 693
171379 M 2019 03543 565
171380 M 2019 04548 569
171381 M 2019 04547 569
171382 M 2016 00261 551
171383 M 2011 04982 546
171384 M 2020 04220 689
171385 M 2020 04548 727
171386 M 2020 04226 691
171387 M 2020 04222 690
171388 M 2020 03706 645
171389 M 2020 03334 634
171390 M 2020 04465 716
171391 M 2020 04756 772
171392 M 2020 04757 773
171393 M 2020 04753 769
171394 M 2020 04755 770
171395 M 2020 04640 741
171396 M 2020 03960 665
171397 M 2020 04389 703
171398 M 2019 04227 567
171399 M 2019 04229 567
171400 M 2020 04149 686
171401 M 2020 04144 686
171402 M 2020 04522 722
171403 M 2019 07711 578
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171404 M 2020 04502 718
171405 M 2020 04399 705
171406 M 2019 07003 574
171407 M 2019 07004 575
171408 M 2020 04303 694
171409 M 2011 01441 544
171410 M 2011 01429 540
171411 M 2011 01431 540
171412 M 2011 01432 541
171413 M 2011 01430 540
171414 M 2011 01438 543
171415 M 2020 00358 582
171416 M 2011 01440 544
171417 M 2011 01437 542
171418 M 2020 00617 582
171419 M 2011 01436 542
171420 M 2011 01435 542
171421 M 2011 01434 541
171422 M 2019 01808 563
171423 M 2019 01810 564
171424 M 2020 04034 673
171425 M 2011 01439 543
171426 M 2011 01433 541
171427 M 2020 04669 749
171428 M 2020 04665 743
171429 M 2020 04666 744
171430 M 2020 04668 747
171431 M 2020 04667 745
171432 M 2020 03935 660
171433 M 2020 04544 726
171434 M 2020 04543 726
171435 M 2020 01748 593
171436 M 2020 03696 644
171437 M 2020 03714 646
171438 M 2019 09053 580
171439 M 2019 08130 579
171440 M 2020 02860 619
171441 M 2020 04347 700
171442 M 2020 04349 701
171443 M 2020 02770 614
171444 M 2020 04379 703
171445 M 2020 01943 596
171446 M 2020 04431 712

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171447 M 2020 04428 711
171448 M 2020 04425 710
171449 M 2020 04430 711
171450 M 2020 01643 591
171451 M 2020 04627 740
171452 M 2020 04588 734
171453 M 2020 04597 735
171454 M 2020 04598 736
171455 M 2020 04591 735
171456 M 2020 04610 738
171457 M 2020 04604 737
171458 M 2020 04609 738
171459 M 2020 04589 734
171460 M 2019 07429 576
171461 M 2019 07430 576
171462 M 2020 02773 615
171463 M 2020 04326 698
171464 M 2019 04230 568
171465 M 2020 04709 760
171466 M 2019 01525 562
171467 M 2020 04664 743
171468 M 2017 03421 554
171469 M 2020 03655 643
171470 M 2020 05235 799
171471 M 2020 05341 799
171472 M 2020 05617 800
171473 M 2020 05831 800
171474 M 2020 04820 790
171475 M 2020 04235 692
171476 M 2017 07473 555
171477 M 2017 03383 553
171478 M 2020 01679 592
171479 M 2020 02597 609
171480 M 2018 06491 560
171481 M 2020 03322 634
171482 M 2020 04794 781
171483 M 2020 01543 589
171484 M 2020 03374 636
171485 M 2020 02935 620
171486 M 2019 04673 570
171487 M 2019 04674 571
171488 M 2011 02292 545
171489 M 2020 04505 719

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171490 M 2018 05095 558
171491 M 2020 04521 721
171492 M 2020 04307 695
171493 M 2016 03690 552
171494 M 2019 08591 580
171495 M 2020 02443 608
171496 M 2020 03940 661
171497 M 2020 03941 662
171498 M 2020 03942 663
171499 M 2019 06714 573
171500 M 2020 04686 755
171501 M 2020 04687 755
171502 M 2020 03199 632
171503 M 2020 04608 737
171504 M 2020 04675 753
171505 M 2020 04681 754
171506 M 2020 04678 753
171507 M 2020 04563 728
171508 M 2020 04024 672
171509 M 2020 02331 606
171510 M 2020 04414 706
171511 M 2020 01716 592
171512 M 2020 04002 672
171513 M 2020 02294 605
171514 M 2020 03228 633
171515 M 2020 03021 622
171516 M 2012 04190 548
171517 M 2012 00993 547
171518 M 2020 04730 764
171519 M 2018 07124 561
171520 M 2020 02801 615
171521 M 2020 04599 736
171522 M 2020 02016 597
171523 M 2020 02017 597
171524 M 2020 04776 779
171525 M 2020 04787 780
171526 M 2020 04696 757
171527 M 2020 01100 584
171528 M 2020 01235 586
171529 M 2020 04045 675
171530 M 2020 04570 731
171531 M 2020 04107 682
171532 M 2020 04110 682
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171533 M 2018 05558 560
171534 M 2020 04391 704
171535 M 2020 04037 674
171536 M 2020 04000 671
171537 M 2020 03891 658
171538 M 2018 05115 559
171539 M 2020 03409 636
171540 M 2019 00603 562
171541 M 2020 04624 739
171542 M 2020 01823 594
171543 M 2018 03312 556
171544 M 2020 04001 671
171545 M 2020 02273 604
171546 M 2020 03411 637
171547 M 2019 02269 564
171548 M 2020 04152 687
171549 M 2020 02025 598
171550 M 2020 04048 675
171551 M 2020 04052 677
171552 M 2020 02378 607
171553 M 2020 02381 607
171554 M 2020 04450 714
171555 M 2019 07484 577
171556 M 2020 04063 678
171557 M 2020 03998 670
171558 M 2020 04775 778
171559 M 2020 02720 613
171560 M 2020 04673 750
171561 M 2020 04739 766
171562 M 2020 04532 724
171563 M 2020 04825 791
171564 M 2020 04643 741
171565 M 2020 04642 741
171566 M 2020 03253 633
171567 M 2020 04418 707
171568 M 2020 04419 707
171569 M 2020 04420 708
171570 M 2020 04421 708
171571 M 2020 04422 709
171572 M 2020 04423 709
171573 M 2020 03342 635
171574 M 2020 03345 635
171575 M 2020 04217 689

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171576 M 2020 03341 635
171577 M 2016 02133 552
171578 M 2020 04620 739
171579 M 2019 00768 562
171580 M 2020 03853 657
171581 M 2020 04937 798
171582 M 2020 04603 736
171583 M 2020 04821 790
171584 M 2015 07841 551
171585 M 2020 03139 629
171586 M 2020 02238 601
171587 M 2020 04808 783
171588 M 2020 01662 591
171589 M 2020 02272 603
171590 M 2020 02828 617
171591 M 2020 04088 679
171592 M 2020 00348 581
171593 M 2020 04339 700
171594 M 2020 04338 699
171595 M 2020 04337 699
171596 M 2020 04449 713
171597 M 2020 04304 694
171598 M 2020 02651 610
171599 M 2020 00297 581
171600 M 2018 05348 559
171601 M 2020 02830 618
171602 M 2020 03473 638
171603 M 2012 00023 547
171604 M 2012 00021 546
171605 M 2012 00022 546
171606 M 2020 03877 657
171607 M 2020 03642 643
171608 M 2020 03257 633
171609 M 2020 03553 641
171610 M 2020 03554 641
171611 M 2020 03952 664
171612 M 2020 04689 755
171613 M 2020 03284 634
171614 M 2020 03876 657
171615 M 2020 03580 642
171616 M 2020 04129 683
171617 M 2020 04130 684
171618 M 2020 01279 587

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171619 M 2020 01126 585
171620 M 2020 03436 637
171621 M 2020 02633 610
171622 M 2020 02306 605
171623 M 2012 01052 548
171624 M 2020 04728 763
171625 M 2020 04729 763
171626 M 2020 04727 763
171627 M 2020 03188 631
171628 M 2020 03189 632
171629 M 2020 03187 631
171630 M 2019 03347 565
171631 M 2020 03699 645
171632 M 2020 04769 776
171633 M 2020 02973 621
171634 M 2020 04839 797
171635 M 2019 05495 571
171636 M 2020 04770 777
171637 M 2020 04841 797
171638 M 2020 01722 593
171639 M 2020 01254 586
171640 M 2020 03477 639
171641 M 2020 04732 765
171642 M 2020 04700 758
171643 M 2020 03507 640
171644 M 2020 04308 696
171645 M 2020 02332 606
171646 M 2020 02692 611
171647 M 2020 02909 620
171648 M 2020 01007 583
171649 M 2020 04523 723
171650 M 2019 08567 579
171651 M 2011 01164 539
171652 M 2017 06257 555
171653 M 2020 01883 595
171654 M 2020 04754 770
171655 M 2020 04409 706
171656 M 2020 04752 768
171657 M 2020 04750 768
171658 M 2020 03027 622
171659 M 2020 04781 780
171660 M 2020 03559 642
171661 M 2011 02911 545
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171662 M 2010 03136 539
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M 2020 04662 742
M 2020 04532 724
M 2020 04808 783

#BeSafe M 2020 03948 664
#FRAPPERIE M 2020 04608 737

100% fructe smotocite M 2013 03544 548
1415 VIA HUŞI M 2020 04530 724

22 REVISTA
GRUPULUI PENTRU

DIALOG SOCIAL M 2012 01052

548

4 Karp M 2020 04770 777
4 MEN CEREMONY M 2020 03992 668

5 minute
PENTRU SUFLET M 2020 03976

666

A M 2020 01504 589
a+Complex M 2020 04303 694
AD ACTIVE

DEVELOPMENT M 2020 01876
595

agricool M 2020 04814 787
agroland CAVIMIN
ADITIV FURAJER M 2020 04063

678

ALCOFRESH M 2020 04803 783
Alege Reţeta Naţională M 2020 04775 778

ALIBIBI M 2020 03700 645
ALPHA PhonePOS M 2020 04772 778

ALPIN M 2020 04596 735
ALTEVIR M 2020 04465 716

Ansamblu de
Dansuri Artemis M 2011 01440

544

Ansamblul de dansuri
greceşti OLYMPOS

Galaţi - România M 2011 01433

541

ANSAMBLUL DE
DANSURI ORFEAS M 2011 01437

542

Ansamblul Hesperis M 2011 01429 540
AnyLAN M 2020 02238 601
aQua Q M 2019 07004 575
arc RC M 2020 04307 695

ARETI FORMAŢIE
de DANSURI

ROMAN ROMANIA M 2011 01439

543

ARGUMENT
suportul deciziilor M 2020 04695

757

Arhivus M 2020 04565 729

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Artesia apă
minerală naturală

NECARBOGAZOASĂ
(PLATĂ) PURITATE

VULCANICĂ M 2020 02272

603

ART FACTORY M 2020 04322 697
Arturo B. ; IN
CAUTAREA

FASCINATIEI M 2020 03436

637

Așezămintele
Brâncovenești

„Biserica
Domnița Bălașa” M 2020 02768

614

ASL M 2020 04321 696
ASPER M 2020 04577 733

ASPER SELTZER M 2020 04578 733
ATENEO M 2020 04620 739

ATK Autotechnik M 2019 06737 574
ATLANTIS M 2020 04449 713

Atlas M 2020 03714 646
ATLAS M 2020 03938 660

ATON ZN M 2020 04379 703
A Treia Republică M 2017 06084 555

auguri! M 2020 03964 665
AXOMETAL M 2020 03706 645

AYE M 2020 04235 692
BabyHuggle M 2020 03952 664

BĂCĂNIA
BOIEREASCĂ M 2020 02810

617

Badea Gheorghe M 2020 04639 740
BĂGĂTOR ÎN SEAMĂ M 2020 00358 582
BALUL COMUNITĂȚII

ARĂDENE M 2020 02332
606

BAROC M 2020 04610 738
B Botez cu Bubulina M 2020 04088 679

BEBE TOM BEBE M 2020 04037 674
BEEALGIN M 2012 04190 548

be EU M 2020 04817 789
BELONA M 2020 03345 635
BEST OIL M 2020 02935 620

BEST TOYS
WWW.BEST-TOYS.RO M 2020 01679

592

BICOLOR
auto Premium

Automotive Paint M 2020 03694

644
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Bingo Mania M 2020 04603 736
Bioagrifert M 2020 03139 629

Bluefin Restaurant
taste the flavour

of quality M 2020 03655

643

BODYFIT M 2020 03698 644
Brandoteca - biblioteca
brandurilor romanesti M 2020 01903

596

BRICOMAX M 2020 04036 674
brielmaier romania M 2020 04095 681

BRONIC SYSTEM 2018 M 2020 02447 608
BRUTĂRIA

ARTIZANALĂ Coşul
cu pâini PRODUSE

TRADIŢIONALE
ROMÂNEŞTI M 2020 01100

584

Bubu-Still M 2020 04502 718
BUCHETOMAT M 2019 07267 575

Bunăstare
pentru fiecare M 2020 04009

672

BUR M 2020 03718 646
C.S.LIGNITUL

PANDURII
TARGU JIU 1963 M 2020 04143

685

C&C TRAVEL
Transilvania

Holiday Camper M 2020 04507

720

CAMPIONATUL
NAȚIONAL AL

COLUMBODROAMELOR M 2020 02651

610

CAMPIONATUL
NATIONAL DE FOTBAL

AL FERMIERILOR M 2019 07711

578

Campofrio SNACK'IN M 2020 04308 696
carena M 2020 04566 729

CARMANGERIA
BUNICILOR M 2020 01722

593

caroli Salam de Iarnă M 2017 03383 553
Casa Ardeleană

BUCĂTĂRIE
TRADIȚIONALĂ M 2020 04506

719

CASA
INSTALATORILOR M 2020 03819

654

Casa Maria M 2019 04230 568
CASA SAVRI M 2020 04652 742

CASA ȚURCANU M 2019 04229 567

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

CB CLINICA DE
BERE Terapia

CITRIN Wellness P.A. M 2020 01662

591

CDIMM MARAMURES
DE LA IDEE

LA AFACERE M 2016 02133

552

CENTRUL SÂNULUI
ROYAL HOSPITAL

BUCHAREST M 2020 03817

654

CETĂȚEANUL C M 2020 04832 792
CEYLANOGLU M 2020 03789 652

CEYSAN M 2020 03788 652
chic fleuriste M 2020 03507 640

citeşte.ro M 2020 04051 676
City COMPASS
Feel at Home! M 2011 02292

545

CLEARSOUND M 2020 03409 636
CLINICA DE

CHIRURGIA MAINII
DR. VILCIOIU M 2020 02836

619

Club Consolight
Pasionați de
electricitate M 2020 04495

718

CLUBUL CÂINILOR
UTILITARI

caini-utilitari.ro M 2020 03166

629

ColorShift M 2020 04399 705
Condrax M 2020 04406 706

COOPERATIVA
FRUFRU. FĂRĂ

BAZACONII M 2016 08001

552

CoprActiv M 2020 04437 713
CoprActiv plus vit. C M 2020 04436 712

CORECT DAUNE
DESPAGUBIRI

DIN ACCIDENTE M 2020 03374

636

CR CONSREP
construct M 2020 03891

658

CREATIVA advertising
CREAŢIE ŞI
PRODUCŢIE

PUBLICITARĂ M 2020 02025

598

CRIS ROOF
EXCELENTA IN
ACOPERISURI M 2020 04480

717

Cristi Mega M 2017 07473 555
CRIS-TIM Family Şunca M 2011 02911 545
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CROCĂNȚELE M 2020 04306 695
CTA M 2020 01823 594

d3po7 M 2020 04345 700
DACIA M 2020 03771 648

DAMBOVITA MALL M 2020 03021 622
Danubio

Lebăda Neagră M 2020 04794
781

Dapix M 2020 04030 673
DARING PRINTS M 2020 04414 706
DARK MAIDEN M 2020 04349 701

DAZIO M 2020 04789 781
Dealul cu Afine M 2018 06491 560

DEBEER REFINISH M 2020 04149 686
DEBEER REFINISH M 2020 04144 686

de la BUNA ROMANIȚA M 2019 04227 567
DELI.CIOS Marea
familie a gustului M 2020 04129

683

deliceria M 2020 04841 797
DELIS M 2020 03932 659

DEMETRA M 2011 01435 542
DESPACHETĂRIA

ONO KICSOMAGOLDA M 2020 04488
717

Despre Energie
simplu ca energia M 2020 04709

760

Digital Service Manager
Professional (dsmpro) M 2020 02443

608

DIN SUFLET
PENTRU APUSENI M 2020 03851

656

DM DAMARIS COM M 2020 04000 671
DMS M 2020 04450 714

DOINA FILE
DE POVESTE M 2020 04799

781

DOMENIILE
SAMBURESTI. ROSE

DE ROUMANIE M 2020 04579

733

DOMINUS M 2020 04748 767
DO SOMETHING

WONDERFUL M 2020 04810
784

DRAGĂ FĂ,
#NOISUNTEMUNTRIB M 2020 02701

612

duo design
YES CAN DO M 2020 04780

779

DYNAMITE
FIGHTING SHOW M 2018 03312

556

Eclarts sweet fusion M 2020 04619 738

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Eco Humus Strong
esenta recoltelor

bogate by Horticola
Agro Solutions M 2017 03421

554

Economisim
bani, nu bunătate. M 2020 04419

707

Economisim
bani, nu grijă. M 2020 04420

708

Economisim
bani, nu pasiune. M 2020 04418

707

Economisim bani,
nu prospețime. M 2020 04423

709

Economisim
bani, nu suflet. M 2020 04421

708

Economisim bani,
nu voie bună. M 2020 04422

709

ecOprovocarea M 2018 07124 561
EDISTAR Tu alegi, de
restul de ocupam noi! M 2020 04326

698

e ECOVER RECYCLING
Value for the future M 2020 03171

630

E ENDA FREEDOM
OF NATURE M 2019 02351

564

Eisler M 2020 04705 758
ELECTROGRUP M 2020 04673 750
Elegant Home M 2020 04362 701

ELPIS M 2011 01430 540
EL RUBIO M 2020 03553 641

EMERALD WOODART M 2020 03253 633
enAscend coachsulting M 2020 04750 768

entrix M 2020 04753 769
EP UP TO THE SKY M 2020 04224 690

EROUL ZILEI M 2020 04833 793
ESA M 2019 08130 579

eselect M 2020 04707 759
EUROMAIS M 2020 02306 605
EuroUnelte M 2019 06187 571
EVONOTE M 2020 01126 585

evrika M 2020 01603 590
EXIT GAMES M 2020 01748 593

FAMILIA Bauer
REŢETE DE ZESTRE M 2015 07841

551

FANNY M 2020 03342 635
FarGon M 2020 04765 774
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Farmacia MARE
are grijă de fiecare M 2020 04732

765

FAST BROKERS
ASIGURARI -

REASIGURARI
- DAUNE M 2020 04683

754

FELDMAN M 2020 04541 725
Ferma cu Buline M 2019 04560 570

FERMAG M 2018 03735 557
FERNAND M 2019 04547 569

FERNAND BALCANI 2.0 M 2019 04548 569
Festivalul cu umbrele M 2020 03935 660

FETAL CARE M 2019 00603 562
fiiGO M 2020 04767 775
FILIA M 2011 01436 542

FITTRONIC M 2020 03699 645
Flămânzilă M 2020 04130 684

flavours M 2019 07484 577
FOAIE PENTRU MINTE,
INIMĂ ȘI LITERATURĂ M 2020 02860

619

Focco M 2020 04749 768
FOMCO GREEN

RESIDENCE M 2020 03941
662

FOMCO IMOBILIARE M 2020 03940 661
FOMCO VERDE

RESIDENCE M 2020 03942
663

FORMATIA ALBATROS
DIN BUCURESTI M 2020 01018

583

FRUCT ARTĂ
CONTEMPORANĂ

ȘI DESIGN M 2020 04511

720

FRUCTIFER M 2020 04059 677
frulicious M 2015 04997 549

GALA DESENULUI
ANIMAT M 2020 01082

584

GALVANOKS M 2019 06727 573
Game of Masks M 2020 02770 614

GazonLuna M 2020 04723 762
GEMINA M 2020 04591 735

Genki MEDICAL
CENTER M 2020 04730

764

gentec M 2020 04755 770
Gentlemen's BARBER

SHOP GROOMING
AND LOUNGE M 2015 05189

549

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Genuine CONCEPT M 2020 04516 721
Geozim VF 100 M 2020 02977 621

Geozim VF 9714 M 2020 03551 641
G GENIUS NUTRITION M 2018 01684 556
Ghidul Motociclistului

Începător M 2020 02828
617

GIP EXPERT SECURITY M 2020 05341 799
GP Group M 2020 03978 666

GP GROUP
bingo 1x2 bet M 2020 03979

667

Grădinița Bambi
Step by Step M 2020 04034

673

GRAND LODGE
HISTRIA M 2012 00022

546

greenax M 2020 04720 761
GUSTUROI M 2020 04675 753

Győrfi's TRADIȚIE ȘI
CALITATE Din 1993 M 2020 04737

765

HAIOŞERIE M 2020 04050 676
HAITA M 2020 04058 677

HALLS Respiră şi hai M 2020 02805 616
HEBLU M 2020 04825 791
Holde M 2020 01007 583

Hotel Transilvania-Mid M 2020 04791 781
ICS INDUSTRIAL

COOLING SERVICE M 2019 01772
563

IDEAL AUTO M 2020 04220 689
IGF SECURITY M 2020 05617 800

IGIENSHOP M 2020 04466 716
IMM INVEST M 2020 02633 610
IMOBILIARE

VALEA PRAHOVEI M 2020 04045
675

În armonie cu natura M 2020 04584 734
INGIMED M 2020 04491 717

IN OUT BEAUTY
COSMETICS

Improve yourself M 2020 04217

689

Inspirat din
Transilvania M 2020 04583

733

ISAVIAM M 2020 04686 755
IVY M 2020 04739 766

JAMEIA M 2019 06713 572
JAR & BERE M 2020 03812 653

jóállás.ro AZ ERDÉLYI
ÁLLÁSBISZTRÓ M 2020 04107

682
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JOKER M 2020 03284 634
JOY BOX party

supplies & decorations M 2020 04505
719

Jurnal de Fermă M 2020 04260 692
KA design international M 2020 01883 595

KAMY M 2020 03341 635
KIKLAB M 2020 04127 683

KIT UNGHII M 2018 03686 557
KONS M 2020 04664 743
KTS M 2020 04392 704

KURT GERMAN
MARKET M 2018 05558

560

L'OR Blanc M 2020 04752 768
L'ousia M 2020 04781 780

LABORATORUL
de Sarmale M 2020 02331

606

Laboratorul de şosete M 2019 08591 580
LA MICUȚU' M 2020 03841 656

La Tara FRUIT BIO
ROMANIA 2014 M 2020 03509

640

Lebada M 2020 04627 740
LEGION SECURITE

PROTECTION M 2020 04937
798

Legume Vesele
SCĂLDATE ÎN SOARE M 2020 04787

780

LEMON CLIFF M 2019 00768 562
LEMONS AND GIN M 2019 04272 568

LIDERMAN M 2019 06188 572
LP La Podgorii M 2020 02597 609

Lumea Tapetului
Eleganta si

profesionalism
pentru tine M 2020 04391

704

LunaGazon M 2020 04722 762
MABI'S calitate.

creativitate. inovatie M 2020 03322
634

MAESTRU AL
SPORTULUI

COLUMBOFIL M 2020 00297

581

Magma Selected
Dried Berries M 2020 04769

776

MAI ACADEMY M 2020 01229 585
Mai multă încredere,

mai multe descoperiri M 2020 01254
586

Malina M 2019 07430 576

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Malina BACON
SANDWICH PENTRU

SANDWICH-URI
HRĂNITOARE

ŞI SĂNĂTOASE M 2015 07346

550

Malina BACON TOAST
PENTRU SANDWICH-

URI HRĂNITOARE
ŞI SĂNĂTATE M 2015 07345

550

Malina GUSTĂ CLIPA! M 2019 07429 576
Malina GUSTĂ

CLIPA! GUST BUN
& ENERGIE # 97 M 2020 02773

615

MAL SPED TERMINAL M 2020 04643 741
MALUL MĂRII M 2020 04166 688

MAREA LOJA HISTRIA M 2012 00021 546
MAREA LOJA

HISTRIA GRAND
LODGE ROMANIA M 2012 00023

547

mario bet.ro
pariuri sportive M 2020 04201

688

MARKETING EXTREM M 2020 01232 585
MaxiChef M 2020 04052 677

MAYA M 2020 04598 736
MC CLEAN servicii

profesionale
de curăţenie M 2020 03580

642

MEDITERANA M 2020 04601 736
MedRO Network M 2020 03853 657

MEGA AIR FRESH M 2020 03876 657
MegaChef M 2020 04048 675
MEGA TOX M 2020 03877 657

mendola fabrics
bringing textiles to life M 2020 04409

706

MERGE CU
SOS OLYMPIA M 2020 04681

754

MEȘTERUL CASEI
CONSTANȚA M 2020 04389

703

Metaller M 2020 04563 728
MILKA THANK YOU M 2019 03543 565

MILTON M 2020 04726 763
MISTIC M 2020 04604 737
mixit M 2020 03996 669

mkb-System Productia
de Dispozitive

Medicale Mecatronice M 2020 02713

612
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M MARIO Resort
& Event Center M 2020 04828

791

MMG MACROMAG M 2017 06257 555
MM THERM

FERESTRE SI USI M 2020 03199
632

Mocaniţa Apusenilor M 2020 03411 637
MOLDOVAN

CARMANGERIA
SANNICOARA

GUSTOȘE COTLET
DE BERBECUȚ M 2020 02753

614

MOLDOVAN
CARMANGERIA
SANNICOARA
MINTENAŞURI

COASTE DE PORC
GLAZURATE CU

SOS DULCE-PICANT M 2020 02751

613

Monarh M 2020 04738 766
Monitorul DE BRAȘOV M 2020 04771 777

MONOR Cottage
bulgarași din brânză
de vacă cu smântână M 2020 02497

609

moodoo M 2020 04570 731
MOSAI THE BEAUTY

OF COFFEE M 2020 04754
770

MPI STRATEGICS M 2011 01164 539
MT Marius Tuțu inspire

people worldwide M 2020 03477
639

My Nail STORE M 2020 03839 655
NĂSCUT ȘI CRESCUT

ÎN ROMÂNIA M 2020 03185
630

NASIRUS M 2020 03228 633
NASUC FERICIT M 2020 04526 723

NatuRAMS M 2012 00993 547
NATUR AQUA M 2020 02146 601

NeoMagni Cardio! Din
respect pentru inima ta! M 2020 02378

607

NeoMagni cardio
magneziu natural M 2020 02381

607

NEXTFARMA M 2020 04645 742
NIKI M 2011 01438 543

NINETEEN HUNDRED M 2020 03998 670
nish M 2020 03814 654

NISHA FURNITURE
& DESIGN M 2020 04821

790

NORADA M 2020 04522 722

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

NOVUM BY THE SEA M 2020 04700 758
NU SUNT PLASTIC M 2020 00348 581

NutriFitUp M 2020 04521 721
NUTS FOR NUTS M 2020 04152 687

OBIECTIV M 2020 04835 794
OCTAL

ORIGINAL TASTE M 2020 03554
641

OMNI+ M 2020 03907 658
one MODROGAN M 2019 01525 562

onewin M 2020 04756 772
onlytrend by Alina M 2020 01543 589

Open Intelligent
Grid innovation is a
collective adventure M 2020 04096

681

order wash M 2020 04599 736
ORPHEAS M 2011 01434 541

OSCAR CLASS M 2020 04337 699
OSR PROFESSIONAL

SECURITY M 2020 04820
790

OVIDIUS AQUA LINE M 2020 04713 761
OZONE RESIDENCE M 2020 01191 585

PADUDEN M 2020 04687 755
PAIN PLAISIR M 2020 03778 649
PAIN PLAISIR M 2020 03779 650

Papa de la Şoni M 2020 04728 763
Papa la Soni M 2020 04729 763
Papa la Şoni M 2020 04727 763

PAPILLION LINE M 2019 07891 579
PARKSHARING M 2020 04364 702
PASION DEKOR M 2020 04339 700

Pași prin Bucovina M 2020 04002 672
Passion - Garden

Eden in Transsylvania M 2019 03347
565

PATHOS M 2020 04805 783
pe bune M 2020 00843 582

Phiho Care Clinic M 2019 07710 578
PLAZZA EVENTS M 2020 03921 658

POPOLIN M 2020 02076 598
PRANANADI
DARSAYANA
SANGHANADI M 2020 02802

616

Prietenii lui Zorba
Turnu Severin M 2011 01441

544
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PRIMA HEALTHCARE
by Vetro Design M 2020 04747

766

PRIORETAIL M 2020 03947 663
PROGIENIC M 2020 03642 643

PROING CONSULT
Professional

Engineering Design M 2020 02909

620

PROING GRUP
Professional

Engineering Design
Leading Technology

Professional Solutions M 2020 02692

611

PROMATERIS M 2020 04430 711
Promateris. Future

materialised M 2020 04425
710

Promateris.
Future matters M 2020 04428

711

PROMATERIS
Future materialised M 2020 04431

712

PROTOCOL STAR M 2020 02294 605
ProVedere M 2020 04328 698

PRUTUL HIGH
OLEIC Omega 9 M 2020 01269

587

PUFILINO M 2020 03971 666
pur. M 2020 04222 690

PUTEREA
Ziarul Puterea M 2020 04083

678

QUANTA M 2020 04417 707
QUATRO M 2020 04589 734
Q WATER M 2019 07003 574

QWD Quarter
Wheel Drive M 2020 04024

672

rapsodia reghin M 2020 04571 732
RBT design M 2020 03696 644

ReadyNationRo M 2019 01810 564
REAL TECO M 2019 04221 567

RELIEF M 2020 04595 735
RENESANS EYEWEAR M 2020 01943 596

RESTAURANT
WOOD SINAIA M 2019 08567

579

Reţeta Naţională M 2020 04776 779
REVIVE technology M 2020 03997 669

REZA M 2020 02129 600
RHIZOME M 2020 03257 633

RICH VIP LOUNGE M 2020 04573 732

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Ringstar M 2011 04982 546
RIVER M 2020 04609 738

RIWEINNER M 2020 04640 741
ROMAN M 2020 04597 735

Romanian
Healthcare Awards M 2020 04452

715

Rost-com express M 2020 04396 705
ROYAL MAIDEN M 2020 04347 700
R R R RESITA

REDUCTOARE &
REGENERABILE SA M 2018 05095

558

RUBIQ CNC -
1325 Pro ATC M 2020 03119

624

RUBIQ CNC -
1325 Pro ATC+4 M 2020 03126

627

RUBIQ CNC -
1325 Pro x 3 M 2020 03128

628

RUBIQ CNC -
1325 Special M 2020 03125

626

RUBIQ CNC -
2030 Pro ATC M 2020 03117

624

RUBIQ CNC -
2030 Pro ATC+4 M 2020 03127

627

RUBIQ CNC -
2030 Pro x 3 M 2020 03129

628

RUBIQ CNC -
2130 Pro ATC M 2020 03120

625

RUBIQ CNC - F 1200 M 2020 03124 626
RUBIQ CNC - F 1500 M 2020 03123 625
Rulote Comerciale M 2019 05495 571
SALAM DE IARNA

CAMPOFRIO M 2020 01611
590

Sana Mente M 2020 04001 671
Sânziana Miresmele

copilăriei M 2019 09053
580

Săptămânaţională M 2020 02676 610
Schimbi Orice.ro M 2020 04839 797

SCOALA DE SOFERI
KRON DRIVE M 2020 03960

665

ŞCOALA
OFTALMOLOGICĂ

DE VARĂ M 2019 06714

573

SERE solarii Muntenia M 2020 04731 764
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Sergentu' PREŢUIM
CALITATEA 2015

MĂCELĂRIE
SEMIPREPARATE

PREPARATE
PRODUSE AFUMATE M 2019 03833

566

Sergentu' PREŢUIM
CALITATEA 2015

MĂCELĂRIE
SEMIPREPARATE

PREPARATE PRODUSE
AFUMATE MICI DE
BRANESTI MEAT M 2019 03834

566

Seria Gândire
critică CEDP M 2019 01808

563

SFAT DE SĂNĂTATE M 2020 04836 795
SICKOTOY M 2019 09246 581

SILVA LAGER BLOND
PREMIUM BLONDĂ

DESĂVÂRŞITĂ M 2020 03188

631

SILVA LAGER
NEGRU PREMIUM

NEAGRĂ LEGENDARĂ M 2020 03187

631

SILVA PALE ALE
ROMÂNESC MÂNDRĂ

ROMÂNEASCĂ M 2020 03189

632

Simina Art M 2020 04440 713
slavia pharm
GynoHelp DM M 2020 04548

727

SLIDE 4 KIDS M 2019 02752 565
Smach M 2020 02720 613

Smântână
Ardelenească

Covalact de Țară M 2020 01643

591

SMART M 2020 04588 734
SMART TAXI M 2020 02016 597
SMART TAXI M 2020 02017 597

smartwash by ISTOBAL M 2020 02973 621
SOFMAR CORPORATE M 2020 04642 741

SOL M 2020 04543 726
SOLARIS Pufuleți

cu Belșug de
Legume și sare M 2020 01235

586

Solo Air AROMA
NATURE M 2018 05348

559

SolYole M 2020 04424 710
SOUK URBAN

LEBANESE M 2020 02110
599

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

spectroo M 2018 05115 559
SPEED ESCORT
TEHNICS PAZA
SI PROTECTIE M 2020 05235

799

SPEEDY GO M 2020 04457 715
Spring Line M 2019 00570 561

SPRITZY M 2020 04804 783
STAR DEVELOPMENT M 2020 03440 638

STARTER THE
TOP PICK M 2020 04544

726

Starweiss M 2020 00617 582
STEP UP Dance ONE
STEP ONE DREAM M 2020 01716

592

ştiri Diaspora
Românii împreună! M 2020 03059

623

stomart ALWAYS
BETTER TOGETHER M 2020 04356

701

Strop De energie. De
voie bună. De prietenie.

by Cătălin Andrei M 2020 04304

694

STROP Gourmet M 2020 03807 653
SUPER 33 STUDIO M 2016 03690 552
SUPER GUSTUROI M 2020 04678 753

SURVIVOR M 2020 03782 651
Sweetium M 2020 04225 691

Székelyhon tv M 2020 04110 682
tabu M 2020 04299 693

Ta-Da! .ro Și
comanda e la ușa ta! M 2020 03473

638

TAKEBIO M 2020 04523 723
teligen M 2020 04757 773

testcentral M 2011 01160 539
The Cheesecake

House simple & sweet M 2020 03822
655

The Lamp Man -Heating
the soul- Lumina este

căldura sufletului M 2020 03724

647

The Marketer M 2020 02681 611
THE RADA WAY M 2020 04689 755

TIBERIU SI CORNEL M 2020 03763 648
TITAN DEKOR M 2020 04338 699

TITIA M 2020 04138 685
TITIA CONSTRUIEŞTE

ROMÂNIA M 2020 04137
684

TOKRA M 2020 04551 728
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TRAINSILVANIA M 2020 03334 634
TRIFU IMOBILIARE MT M 2020 02988 621

TRIGEN M 2020 04298 693
TTIM TRATAMENTE

ŞI TEHNOLOGII
INOVATOARE
ÎN MEDICINĂ M 2020 02108

599

Tuşnad apă
minerală naturală

CARBOGAZIFICATĂ
PURITATE VULCANICĂ M 2020 02273

604

U3 M 2019 04673 570
Ucards M 2019 04674 571

UH M 2020 02830 618
UNDA M 2020 04585 734

unfakeable. M 2020 04240 692
unique OFFICE
BUILDING made

to measure office M 2020 02244

602

Uniunea Elenă din
România Ansamblul
artistic ELEFTHERIA

Comunitatea
Elenă Calafat M 2011 01431

540

Uniunea Elenă
din România

Ansamblul artistic
IRINI Comunitatea
elenă din Craiova M 2011 01432

541

univibes M 2020 04094 680
VANDER M 2020 04545 727
VELOPA M 2020 04665 743

VelopaExperience M 2020 04666 744
VelopaMoves M 2020 04667 745
VelopaVibes M 2020 04668 747
VelopaWorld M 2020 04669 749

Ventivo M 2020 04569 730
VERTIK M 2020 01279 587

VICTOR HUGO M 2016 00261 551
VIDEO NEWS M 2020 04837 796

VIP INTERNATIONAL
SECURITY M 2020 05831

800

Vital Grana M 2020 04693 756
VITROMETAN M 2020 04161 687

VOA M 2010 03136 539
VOLTA M 2020 04706 759

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)
vrflix M 2020 03559 642

wabi2you M 2020 04624 739
WEMBLEY PINK M 2020 04200 688

WISER M 2020 02801 615
WSU West

Summer University M 2020 04090
679

X FIERY CMD CRYSTAL
X ciVi /ci 8888 Getic
Infinity 8888 ci / ciVi M 2020 01366

588

YEPARKING M 2020 04366 702
YOUTH ELITE UVT M 2020 04093 680

YTM M 2020 04092 680
ZAMSIL M 2020 04696 757

ZATECKY GUS M 2019 02269 564
ZECAPH construcții

responsabile M 2020 04815
788

ZEMO'S pentru
trup si suflet M 2020 04226

691

ZICO M 2020 03027 622
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ADBENART SRL M 2020 04566 729
AFLOFARM ROMANIA SRL M 2020 02378 607
AFLOFARM ROMANIA SRL M 2020 02381 607
AGRICOLA ARIMPEX S.R.L. M 2020 04226 691
AGRII ROMÂNIA SRL M 2020 03714 646
ALCORP PRODESIGN SRL M 2020 03027 622
ALPHA BANK ROMANIA SA M 2020 04772 778
ALTHEA LIFE SCIENCE S.R.L. M 2020 04465 716
AMPECOS S.R.L. M 2020 04095 681
ANDREI NEMIRSCHI M 2016 03690 552
ANDREI VALERIU-MARIAN M 2020 04828 791
ANDRONACHE CĂTĂLIN-VICENŢIU M 2020 04024 672
ANTECH CONSULTING SRL M 2020 02801 615
ANTENA 3 SA M 2020 04832 792
ANTENA 3 SA M 2020 04817 789
ANTENA 3 SA M 2020 04814 787
ANTENA 3 SA M 2020 04835 794
ANTENA 3 SA M 2020 04836 795
ANTENA 3 SA M 2020 04837 796
ANTENA 3 SA M 2020 04833 793
AQUA BILBOR S.R.L. M 2019 07003 574
AQUA BILBOR S.R.L. M 2019 07004 575
AR, S.A. M 2020 02129 600
ARHIVA JAYATE S.R.L. M 2020 04565 729
ARTI MONDO ANG SRL M 2020 03771 648
ASCENZA AGRO ROMANIA SRL M 2020 04551 728
AŞEZĂMINTELE BRÂCOVENEŞTI "BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA" M 2020 02768 614
ASL BEST PROACTIV SRL M 2020 04321 696
ASOCIAŢIA ''CLUBUL CÂINILOR UTILITARI'' M 2020 03166 629
ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA M 2019 01808

563

ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA M 2019 01810

564

ASOCIAȚIA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCAȚIE ȘI
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ M 2020 04034

673

ASOCIATIA DANCE WITH US M 2020 01716 592
ASOCIATIA EUROPEANUL M 2020 02332 606
ASOCIAŢIA PENTRU SPAŢIUL MEDIA TRANSILVAN M 2020 04107 682
ASOCIAŢIA PENTRU SPAŢIUL MEDIA TRANSILVAN M 2020 04110 682
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA M 2019 07711 578
ATIMOL SRL M 2020 04220 689
AXOMETAL ENGINEERING S.R.L. M 2020 03706 645
BADEA GHEORGHE AGRO S.R.L. M 2020 04639 740
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BĂDEANU ELENA M 2020 04750 768
BALANIUC GEORGE
BLEDEA IULIA M 2020 04521

721

BALTIKA BREWERIES LLC M 2019 02269 564
BATA LUDOVIC M 2010 03136 539
BENGA LUCIAN-MIHAIL
CIUCA OCTAVIAN-NICOLAE M 2020 04752

768

Bicolor Auto SRL M 2020 03694 644
BIOAGRIFERT SRL M 2020 03139 629
BISOCEANU RAMONA-IOANA M 2020 04642 741
BLOJ MELANIA ATENA M 2020 03976 666
BORÇELIK ÇELIK SANAYII TICARET ANONIM ŞIRKETI M 2019 06727 573
BRODOCEANU IOANA IRENA
LUNGU-CILIAC ANCA-MARIA M 2020 03935

660

BRONIC SYSTEM 2018 M 2020 02447 608
BRUTĂRIE ARTIZANALĂ SRL M 2020 01100 584
BURLACU RĂZVAN M 2020 04754 770
BUŞILĂ EUGEN M 2020 04298 693
BYTE NETWORK SRL M 2020 03932 659
C & A COMET SRL M 2020 03952 664
CALEA FERATA INGUSTA S.R.L. M 2020 03411 637
CALINICI ANDA-OANA M 2020 04841 797
CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U. M 2020 04308 696
CAPITAL BUSINESS CONSULTING SRL M 2020 02443 608
CAPITALIA DISTRIBUTION S.R.L. M 2020 04036 674
CAROLI FOODS GROUP SRL M 2020 01611 590
CARPATVIN GRUP SRL M 2020 02597 609
Castaway Television Productions Limited M 2020 03782 651
CĂTĂNOIU EDUARD-CRISTIAN M 2020 04058 677
CĂTĂNOIU EDUARD-CRISTIAN M 2020 04059 677
CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A SRL M 2020 04669 749
CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A SRL M 2020 04665 743
CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A SRL M 2020 04666 744
CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A SRL M 2020 04668 747
CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A SRL M 2020 04667 745
CIOBANU VLAD M 2020 04815 788
CIOBOTĂ COSMIN PETRU M 2020 04345 700
CLINICA DE CHIRURGIE A MAINII DR. VILCIOIU S.R.L. M 2020 02836 619
Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. M 2020 02146 601
CODREANU LIVIU M 2020 04749 768
COMAN CORNEL M 2020 02238 601
COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER M 2020 02306 605
CONSREP CONSTRUCT S.R.L. M 2020 03891 658
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CONSULTIA SRL M 2020 02025 598
CONSULTING PARTENER SRL M 2019 06714 573
CONTEC FOODS SRL M 2020 04675 753
CONTEC FOODS SRL M 2020 04681 754
CONTEC FOODS SRL M 2020 04678 753
COSM FAN CARMANGERIE SRL M 2020 02751 613
COSM FAN CARMANGERIE SRL M 2020 02753 614
COVALACT S.A. M 2020 01643 591
COZMA DOREL MIRCEA M 2020 02935 620
CRIS GROUP SRL M 2020 04480 717
DAMARIS COM S.R.L. M 2020 04000 671
DAMASCHIN LUCIAN CRISTIAN M 2017 07473 555
DARING PRINTS SRL M 2020 04414 706
DEALUL CU AFINE S.R.L. M 2018 06491 560
DELICII DIN APUSENI SRL M 2020 04050 676
DESPACHETĂRIA ONO S.R.L. M 2020 04488 717
DMT SMART INVEST SRL M 2020 01543 589
DOBRONĂUȚEANU CARLA - MARIA M 2020 04048 675
DOBRONĂUȚEANU CARLA - MARIA M 2020 04052 677
DOMENIUL BOGDAN SA M 2020 04030 673
DOREL ADOCHIȚI
ADOCHIȚI NICUȘOR M 2020 03655

643

DRAGHICI LAURA RUXANDRA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA M 2020 03507 640
DRAGNE ANDREEA M 2020 01883 595
DRAGOS FOOD SRL M 2020 04129 683
DRAGOS FOOD SRL M 2020 04130 684
DRUGĂ MĂDĂLINA M 2020 02331 606
DUO DESIGN KEY SHOP PROJECT SRL M 2020 04780 779
EGRI ALEXANDRU M 2020 04571 732
EHA GLOBAL TRADE S.R.L. M 2020 04466 716
ELENA ANDREEA TANASA M 2015 05189 549
EMERALD PBC ENTERPRISE SRL M 2020 03253 633
ETABLISSEMENTS THIRARD M 2019 04548 569
ETABLISSEMENTS THIRARD M 2019 04547 569
EURO UNELTE TRADING SRL M 2019 06187 571
EURO UNELTE TRADING SRL M 2019 06188 572
EXCELENT INTCOMTRADING SRL M 2020 04392 704
F.B.R. TOWERS M 2020 04620 739
FAPACO SRL M 2020 04700 758
FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE M 2020 04683 754
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SPORT COLUMBOFIL
STAN MARIAN M 2020 02651

610

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SPORT COLUMBOFIL M 2020 00297 581
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FLOREA GRUP SRL M 2020 04583 733
FLOREA GRUP SRL M 2020 04584 734
FLOREA GRUP SRL M 2020 04585 734
FLOREA GRUP SRL M 2020 04601 736
FLOREA GRUP SRL M 2020 04596 735
FLOREA GRUP SRL M 2020 04595 735
FLOREA GRUP SRL M 2020 04588 734
FLOREA GRUP SRL M 2020 04597 735
FLOREA GRUP SRL M 2020 04598 736
FLOREA GRUP SRL M 2020 04591 735
FLOREA GRUP SRL M 2020 04610 738
FLOREA GRUP SRL M 2020 04604 737
FLOREA GRUP SRL M 2020 04609 738
FLOREA GRUP SRL M 2020 04589 734
FOMCO IMOBILIARE SRL M 2020 03940 661
FOMCO IMOBILIARE SRL M 2020 03941 662
FOMCO IMOBILIARE SRL M 2020 03942 663
FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU
INTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII SA - IFN M 2020 02633

610

FOTA DIANA-RAMONA M 2020 02828 617
FRANCESCO GIOVANNI MARIO M 2020 03559 642
FUNDAŢIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI
SI MIJLOCII MARAMUREŞ M 2016 02133

552

Fundatia Umanitara Trust M 2020 03851 656
GABOR-ILIESCU PAUL M 2020 01232 585
GALL STUDIO DESIGN S.R.L. M 2020 04322 697
GENERAL GUIDANCE SRL M 2020 01679 592
GENKI MEDICAL CENTER SRL M 2020 04730 764
GHEORGHE ROXANA-MARIA M 2020 01823 594
GHEORGHIU GABRIEL M 2020 03788 652
GHEORGHIU GABRIEL M 2020 03789 652
GIP EXPERT SECURITY S.R.L. M 2020 05341 799
GOOD PEOPLE SA M 2013 03544 548
GRAND COTTON SRL M 2019 09053 580
GRANDE GLORIA PRODUCTION SA M 2019 07891 579
GRECU CONSTANTIN M 2020 02770 614
GRIGORE GEORGIANA ANCA M 2020 03997 669
GROSU ART STUDIO SRL M 2020 04570 731
GRUP EDITORIAL LITERA SRL M 2020 04051 676
GUSA ALEXANDRA ANCA M 2020 04083 678
GYORFI ANIKO INTREPRINDERE INDIVIDUALA M 2020 04737 765
HEBLU SRL M 2020 04825 791
HEINEKEN ROMANIA S.A. M 2020 03188 631
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HEINEKEN ROMANIA S.A. M 2020 03189 632
HEINEKEN ROMANIA S.A. M 2020 03187 631
HEINRICH LOTH M 2020 01662 591
HELMIS CEZAR-ANDREI M 2020 04765 774
HERA MEDICAL SRL M 2020 02720 613
HORTICOLA AGRO SOLUTIONS SRL M 2017 03421 554
ICHIM MARIUS-NICUȘOR M 2020 03947 663
IGF SECURITY S.R.L. M 2020 05617 800
ILIESCU - GABOR IOANA - ROXANA M 2020 01229 585
ILPAN JR SRL M 2019 08591 580
INDESIGN SRL M 2019 04227 567
INDESIGN SRL M 2019 04229 567
INDESIGN SRL M 2019 04230 568
INGINERIE MEDICALA SRL M 2020 04491 717
IN - OUT BEAUTY COSMETICS SRL M 2020 04217 689
INSIDER SRL M 2020 04326 698
INTEL CORPORATION M 2020 04810 784
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC M 2020 02805 616
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC M 2020 01254 586
INTERFOOD PROCESSING SRL M 2020 03642 643
INTERMONT SRL M 2020 04045 675
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC M 2020 04417 707
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC M 2020 04739 766
INTERSNACK GROUP GMBH & CO. KG M 2020 04306 695
Isobal, S.A. M 2020 02973 621
IVAN PETRICA M 2020 04573 732
JIANU RAZVAN-MARIAN M 2020 01903 596
K9 SPORT & TRAINING COMPANY SRL M 2011 04982 546
KISS ARNOLD M 2020 01748 593
KOVACI HAJNALKA M 2020 03978 666
KOVACI HAJNALKA M 2020 03979 667
Kraft Foods Schweiz Holding Gmbh M 2019 03543 565
LAGUNA BALLROOM REZIDENTIAL SRL M 2019 03833 566
LAGUNA BALLROOM REZIDENTIAL SRL M 2019 03834 566
LAPADAT CRISTIAN STEFAN
MELCESCU MARIAN M 2020 01018

583

LAROPHARM SRL M 2020 02076 598
LAZA GEORGE M 2020 01126 585
LEGION SECURITE PROTECTION M 2020 04937 798
LEMONS AND GIN SRL M 2019 04272 568
LEO & OANA COMPANY SRL M 2020 03960 665
LEȘAN ANDREI M 2020 04002 672
LUPOIU ELENA-LARISA M 2020 04738 766
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MABI'S MOB 2013 SRL M 2020 03322 634
MACRO-MAGAZIN.IT SRL M 2017 06257 555
MĂGDĂLIN NICOLAE CĂTĂLIN M 2020 03992 668
MAGIC EVENTS FOR YOU SRL-D M 2020 04225 691
MAGIC NIK S.R.L. M 2020 04391 704
MAIA MAGIC THERM SRL M 2020 03199 632
MAIDE CEREAL TRANS S.R.L. M 2019 04560 570
MALINA LUX SRL M 2020 02773 615
MAL - SPED TERMINAL S.R.L. M 2020 04643 741
MANCAS DRAGOS-COSMIN M 2020 03938 660
MANDACHI STEFAN-VALENTIN M 2020 00358 582
MANDARIN LIBERTY SRL M 2019 00768 562
MANUFARM SRL M 2020 04645 742
MARDARASEVICI GABRIELA M 2020 04756 772
MARDARASEVICI GABRIELA M 2020 04757 773
MARDARASEVICI GABRIELA M 2020 04753 769
MARDARASEVICI GABRIELA M 2020 04755 770
MARIAN DIANA M 2018 03686 557
MARIO BET SLOTS SRL M 2020 04201 688
METALLER WINDOWS SRL M 2020 04563 728
MICRI DEVELOPMENT SRL M 2020 04505 719
MIHART PETRONELA AMALIA DIANA M 2019 08130 579
MIRONESCU ANDREEA ALEXANDRA M 2020 04260 692
Mixit s.r.o. M 2020 03996 669
MOLDOVAN CRISTIAN M 2020 04652 742
MORARU ALINA-GEORGIANA M 2020 03841 656
MORARU IONUT M 2012 04190 548
NAIL SECRETS SRL M 2020 03839 655
NEDELCU ANDREW-EDWARD M 2020 01504 589
NETROM COMUNICATII SRL M 2020 02016 597
NETROM COMUNICATII SRL M 2020 02017 597
NICAFOR EXPERT S.R.L. M 2020 04794 781
NICOLAE CRISTINA M 2020 04328 698
NICULESCU ANDREIA M 2020 03807 653
NITA DANIELA-ADRIANA M 2020 04516 721
NUTS FOR NUTS SRL M 2020 04152 687
OAMENI SI COMPANII SRL M 2020 02108 599
OANĂ FLORIN M 2020 03724 647
OCTAL IMPORT EXPORT SRL M 2020 03553 641
OCTAL IMPORT EXPORT SRL M 2020 03554 641
OLTEAN HORATIU M 2020 04161 687
ONE MODROGAN SRL M 2019 01525 562
ONG ASOCIATIA SPORTIVA CLUB SPORTIV CEO 2017 PANDURII M 2020 04143 685
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OVREIU ELENA M 2020 04235 692
PACHE CORNEL M 2020 04127 683
PADUREAN ALEXANDRU-GHEORGHE M 2020 04728 763
PADUREAN ALEXANDRU-GHEORGHE M 2020 04729 763
PADUREAN ALEXANDRU-GHEORGHE M 2020 04727 763
PAPUGIU ALEXANDRU DAN VIRGILIU M 2020 04619 738
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT M 2020 04009 672
PARTNEX SOLUTION SRL M 2020 04532 724
PASNICU CIPRIAN M 2020 03257 633
PETRACHE MARILENA M 2019 07267 575
PFA ANDREI S. CONSTANTIN-CĂTĂLIN M 2020 04304 694
PLANTEXTRAKT S.R.L. M 2020 03228 633
PODGORIA HUSI SA M 2020 04530 724
PRIMA BROADCASTING GROUP SRL M 2020 04776 779
PRIMA BROADCASTING GROUP SRL M 2020 04775 778
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2020 03021 622
PRODAN CATALIN M 2020 03436 637
PRODPLAST S.A. M 2020 04428 711
PRODPLAST S.A. M 2020 04430 711
PRODPLAST SA M 2020 04431 712
PRODPLAST SA M 2020 04425 710
PRODUCĂTORGAZON S.R.L. M 2020 04720 761
PRODUCĂTORGAZON S.R.L. M 2020 04723 762
PRODUCĂTORGAZON S.R.L. M 2020 04722 762
PROMOTECH SRL M 2020 04599 736
PRUTUL SA M 2020 01269 587
RĂDOI ANTON - DORIN M 2020 04662 742
RADUCANU ALEXANDRU M 2020 02681 611
RBT DOTCOM SRL M 2020 03696 644
RC ARC DEVELOPMENT SRL M 2020 04307 695
REES ALFRED THOMAS M 2020 03778 649
REES ALFRED THOMAS M 2020 03779 650
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER M 2020 03409 636
REVISTA 22 M 2012 01052 548
REWE ROMÂNIA SRL M 2020 04421 708
REWE ROMÂNIA SRL M 2020 04422 709
REWE ROMÂNIA SRL M 2020 04423 709
RIWEINNER S.R.L. M 2020 04640 741
ROMTOX INVESTING GROUP SRL M 2020 03284 634
ROMTOX SALES GROUP SRL M 2020 03877 657
ROTARU FLAVIANA M 2020 03853 657
ROXIS FINE CUT SRL-D M 2020 04222 690
ROYAL HOSPITAL SRL M 2020 03817 654
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S.C. 4KARP INOVATION S.R.L. M 2020 04770 777
S.C. ANNABELLA S.R.L. M 2020 03185 630
S.C. APEMIN TUSNAD S.A. M 2020 02273 604
S.C. AVTOBAN TRAILER S.R.L. M 2019 05495 571
S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. M 2017 06084 555
S.C. BACANIA BOIEREASCA S.R.L. M 2020 02810 617
S.C. BORO PR & COMMUNICATION S.R.L. M 2020 04452 715
S.C. BUBULINA ANISIA S.R.L. M 2020 04088 679
S.C. C&C LOGISTIC S.R.L. M 2020 04507 720
S.C. CASA LEBADA S.R.L. M 2020 04627 740
S.C. CERTINSPECT REGISTER SRL M 2020 03948 664
S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A. M 2019 06737 574
S.C. E.ON SERVICII S.R.L. M 2020 04709 760
S.C. ELECTROGRUP S.A. M 2020 04673 750
S.C. ENDRESS POWER ROMÂNIA S.R.L. M 2020 04224 690
S.C. EURO CONS SERGAL S.R.L. M 2020 03921 658
S.C. EUROSTORE DISTRIBUTION S.R.L. M 2020 04707 759
S.C. EVITA 2001 S.R.L. M 2020 04339 700
S.C. EVITA 2001 S.R.L. M 2020 04338 699
S.C. EVITA 2001 S.R.L. M 2020 04337 699
S.C. EVITA 2001 S.R.L. M 2020 04449 713
S.C. FETAL CARE CENTER S.R.L. M 2019 00603 562
S.C. HOLDE AGRI INVEST S.A. M 2020 01007 583
S.C. HU-RO S.R.L. M 2018 03735 557
S.C. INDUSTRIAL COOLING SERVICE S.R.L. M 2019 01772 563
S.C. KNOWLEDGE TRANSFER S.R.L. M 2020 04137 684
S.C. KNOWLEDGE TRANSFER S.R.L. M 2020 04138 685
S.C. LEARNACT S.R.L. M 2020 03334 634
S.C. MAXJOY EURO TRADE CONCEPT S.R.L. M 2020 04608 737
S.C. MCM OPTIK S.R.L. M 2020 03998 670
S.C. MENDOLA PRO S.R.L. M 2020 04409 706
S.C. MESTERUL CASEI-CONSTRUCȚII TRAINICE S.R.L. M 2020 04389 703
S.C. MONA-ZOL IMPEX S.R.L. M 2020 01722 593
S.C. OVIDIUS AQUA LINE S.R.L. M 2020 04713 761
S.C. PRIME SELL CORP S.R.L. M 2020 03964 665
S.C. PRODAL 94 S.R.L. M 2020 04200 688
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 04767 775
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 04705 758
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 04726 763
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 04706 759
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 04693 756
S.C. PROING CONSULT S.A. M 2020 02692 611
S.C. PROING CONSULT S.A. M 2020 02909 620
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S.C. PROTOCOL STAR S.R.L. M 2020 02294 605
S.C. PSIHIO-CARE THERAPY S.R.L. M 2019 07710 578
S.C. RESITA REDUCTOARE & REGENERABILE SA M 2018 05095 558
S.C. ROMTOX INVESTING GROUP S.R.L. M 2020 03876 657
S.C. ROST COM S.R.L. M 2020 04396 705
S.C. SERIGRAFIC S.R.L. M 2020 04399 705
S.C. SLIDE4KIDS S.R.L. M 2019 02752 565
S.C. SPEED ESCORT TEHNICS S.R.L. M 2020 05235 799
S.C. STUDIOBLU S.R.L. M 2020 03374 636
S.C. TEAM FRESH HORECA S.R.L. M 2019 07484 577
S.C. TECVIVO S.R.L. M 2020 04450 714
S.C. THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L. M 2020 03822 655
S.C. TOTAL ECLIPSE S.R.L. M 2020 04506 719
S.C. VENDING ZONE S.R.L. M 2020 04457 715
S.C. VERTIK TOGETHER SRL M 2020 01279 587
S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L. M 2020 04349 701
S.CARMO-LACT PROD SRL M 2020 02497 609
S.C VIP INTERNATIONAL SECURITY S.R.L M 2020 05831 800
SANA HABITAS SRL M 2020 04541 725
Sângeorzan Florin M 2020 02713 612
SANPET MEDICAL S.R.L. M 2020 04001 671
SAUCĂ TIBERIU-ADRIAN
MUNTENAȘ CORNEL M 2020 03763

648

SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SRL M 2020 04063 678
SC ALCA TEXTILE PROD SRL M 2020 04696 757
SC ALINDA RO SRL M 2020 03551 641
SC ALINDA RO SRL M 2020 02977 621
SC ANTIBIOTICE SA M 2020 04303 694
SC APEMIN TUSNAD SA M 2020 02272 603
SC AZUR S.A. M 2020 01603 590
SC AZUR SA M 2020 00843 582
SC BEST BITE SRL M 2020 03814 654
SC BEST BITE SRL M 2020 04240 692
SC BEST BITE SRL M 2020 03812 653
SC BURASIG TOP CONCEPT SRL M 2020 03718 646
SC CAROLI BRANDS SRL M 2017 03383 553
SC CARPATHIAN SPRINGS SA M 2020 04577 733
SC CARPATHIAN SPRINGS SA M 2020 04578 733
SC CĂTĂLIN MOROȘANU PROMOTION SRL M 2018 03312 556
SC CITY COMPASS SRL M 2011 02292 545
SC CONSOLIGHT COM SRL M 2020 04495 718
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL M 2020 03473 638
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL M 2011 02911 545
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SC D&D CONSULTANTS GRUP SRL M 2011 01160 539
SC DCNEWS RESEARCH & DEVELOPMENT SRL M 2020 04695 757
SC DODI PLAST TECH SRL M 2020 00348 581
SC ECOVER RECYCLING SRL M 2020 03171 630
SC EKO PAPIR SRL M 2020 02830 618
SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL M 2020 04603 736
SC EUROPACK MEDIA SRL M 2019 00570 561
SC Fiery Crystal X SRL M 2020 01366 588
SC GENIUS NUTRITION SRL M 2018 01684 556
SC GLOBAL RECORDS SRL M 2019 09246 581
SC GOOD PEOPLE SA M 2016 08001 552
SC GOOD PEOPLE SA M 2015 04997 549
SC KLINGEIS CONSULTING SRL M 2019 03347 565
SC KONS STEEL HALE SRL M 2020 04664 743
SC MALINA LUX SRL M 2015 07345 550
SC MALINA LUX SRL M 2015 07346 550
SC MALINA LUX SRL M 2019 07429 576
SC MALINA LUX SRL M 2019 07430 576
SC MEDCHIM EXPERT SRL M 2020 03342 635
SC MEDCHIM EXPERT SRL M 2020 03345 635
SC MEDCHIM EXPERT SRL M 2020 03341 635
SC MERA COM INTERNATIONAL SRL M 2020 04769 776
SC MPI STRATEGICS SRL M 2011 01164 539
SC MULTI LINE SHOP SRL M 2020 02701 612
SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA M 2020 03907 658
SC OSR PROFESSIONAL SECURITY SRL M 2020 04820 790
SC OZONE PARK INVEST SRL M 2020 01191 585
SC PASSAGE FOOD SRL M 2020 03971 666
SC PASTELL IMPEX SRL M 2020 04502 718
SC POLTERGEIST SRL M 2020 03819 654
SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL M 2020 03059 623
SC PRISACA TRANSILVANIA SRL M 2020 04526 723
SC PROFITALL CONSULTING SRL M 2012 00023 547
SC PROFITALL CONSULTING SRL M 2012 00021 546
SC PROFITALL CONSULTING SRL M 2012 00022 546
SC RAMS BUSINESS PARK SRL M 2012 00993 547
SC REAL TECO SRL M 2019 04221 567
SC REWE ROMANIA SRL M 2020 04418 707
SC REWE ROMANIA SRL M 2020 04419 707
SC REWE ROMANIA SRL M 2020 04420 708
SC SIPEX COMPANY SRL M 2020 00617 582
SC SOLARIS PLANT SRL M 2020 01235 586
SC SOLOONLINE SRL M 2018 05348 559
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SC SPRING PROD COM SRL M 2020 02110 599
SC STOMART BE SMART SRL M 2020 04356 701
SC SYRMOS SRL M 2020 04781 780
SC UNICA FARM SRL M 2020 04732 765
SCURTU DINU-VALERIAN M 2020 01876 595
SC VETRO DESIGN SRL M 2020 04747 766
SC VIILE BUDUREASCA SRL M 2020 04347 700
SC VITI POMICOLA SIMBURESTI SA M 2020 04579 733
SC WEKU TRADING SRL M 2018 05558 560
SC WIND SPEED SRL M 2015 07841 551
SC WOOD IQ SRL M 2020 03127 627
SC WOOD IQ SRL M 2020 03128 628
SC WOOD IQ SRL M 2020 03129 628
SC WOOD IQ SRL M 2020 03117 624
SC WOOD IQ SRL M 2020 03120 625
SC WOOD IQ SRL M 2020 03123 625
SC WOOD IQ SRL M 2020 03119 624
SC WOOD IQ SRL M 2020 03124 626
SC WOOD IQ SRL M 2020 03126 627
SC WOOD IQ SRL M 2020 03125 626
SD ROYAL OPTIC SRL M 2020 01943 596
SEACAVE SRL M 2020 04787 780
SERE SOLARII MUNTENIA SRL M 2020 04731 764
SEROUSSI RUTH RAMONA M 2020 04522 722
ȘFICHI RADU-DĂNUȚ M 2020 04299 693
SIMINA ART SRL M 2020 04440 713
SIPRO TEXTILE SRL M 2020 04362 701
SLAVI GHEORGHIEV M 2020 04548 727
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE M 2020 01082 584
SOLPAN INVEST S.R.L. M 2019 08567 579
SPECTROO SOFTWARE SRL M 2018 05115 559
STANCU ADRIAN-ALEXANDRU M 2019 06713 572
STANCU ADRIAN-ALEXANDRU M 2019 02351 564
STEA-ROM SRL M 2020 03509 640
Stoian Mihaela Alina M 2020 02860 619
STOIANOVICI MARIUS MIHAIL M 2020 04771 777
STREZA SILVIU BOGDAN M 2020 04166 688
ŞUFANĂ IOANA M 2020 03440 638
TAKEBIO S.R.L. M 2020 04523 723
ŢALEA ANA M 2020 04406 706
ŢALEA ANA M 2020 04436 712
ŢALEA ANA M 2020 04437 713
ŢALEA ANA M 2020 04424 710
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TĂNĂSESCU-ZAIET ȘTEFANIA IOANA M 2020 04511 720
TECHNOVA INVEST SRL M 2020 04748 767
TERAPIA S.A. M 2020 04686 755
TERAPIA S.A. M 2020 04687 755
THE COCA-COLA COMPANY M 2020 04624 739
THE RADA WAY SRL M 2020 04689 755
TO&MID TRANSILVANIA SRL M 2020 04791 781
TOMA DIANA-MIHAELA M 2020 02676 610
TOM BEBE SHOP S.R.L. M 2020 04037 674
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal M 2020 04379 703
TRADE IN & OUT SRL M 2020 04839 797
TRIFU-MARIAN MIRCEA
ADAM MARIANA M 2020 02988

621

TROFI MOB S.R.L. M 2020 04821 790
TUNA AIR FREIGHT SRL M 2020 04808 783
TUTU MARIUS M 2020 03477 639
UJLAKY GYULA-TIBOR M 2020 02802 616
UNGUREANU MIHAIL M 2019 04673 570
UNGUREANU MIHAIL M 2019 04674 571
UNIQUE REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. M 2020 02244 602
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01441 544
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01429 540
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01431 540
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01432 541
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01430 540
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01438 543
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01440 544
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01437 542
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01436 542
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01435 542
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01434 541
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01439 543
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA M 2011 01433 541
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA M 2020 04092 680
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA M 2020 04090 679
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA M 2020 04096 681
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA M 2020 04094 680
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA M 2020 04093 680
URBANITY SRL M 2020 03580 642
VALSPAR B.V. M 2020 04149 686
VALSPAR B.V. M 2020 04144 686
VALVIS HOLDING SA M 2020 04805 783
VALVIS HOLDING SA M 2020 04804 783
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Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

VALVIS HOLDING SA M 2020 04803 783
VANDER SHOES SRL M 2020 04545 727
VENTIVO CAPITAL S.R.L. M 2020 04569 730
VIITORPLUS - ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA M 2018 07124 561
VLAD SIMONA-OANA M 2020 04789 781
VLADUCA CONSTANTIN VALENTIN M 2020 03700 645
VLADUCA CONSTANTIN VALENTIN M 2020 03698 644
VLADUCA CONSTANTIN VALENTIN M 2020 03699 645
WHITELAND IMPORT EXPORT SRL M 2020 04799 781
WILDE CORP BELIZE LTD M 2016 00261 551
YEPARKING SOLUTIONS SRL M 2020 04366 702
YEPARKING SOLUTIONS SRL M 2020 04364 702
ZAHARIE DIANA-MARIA M 2020 04543 726
ZAHARIE IULIA-MIRUNA M 2020 04544 726
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- (540) (210) (511) -
1 M 2020 03551 171146 1 641
1 M 2020 02977 171147 1 621
1 M 2020 04551 171169 1, 5 728
1 M 2020 01603 171228 1, 2, 35 590
1 M 2020 00843 171229 1, 2, 35 582
1 M 2020 04720 171278 1, 27, 31, 35 761
1 M 2020 04723 171279 1, 27, 31, 35 762
1 M 2020 04722 171281 1, 27, 31, 35 762
1 M 2020 03694 171369 1, 2, 3, 40 644
1 M 2020 04379 171444 1 703
1 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,

17, 21, 22,
40, 41, 42

712

1 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

1 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

1 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

1 M 2017 03421 171468 1 554
1 M 2020 02935 171485 1, 3, 4 620
1 M 2020 02306 171622 1 605
2 M 2020 01603 171228 1, 2, 35 590
2 M 2020 00843 171229 1, 2, 35 582
2 M 2019 06727 171274 2, 6, 35, 40 573
2 M 2020 03694 171369 1, 2, 3, 40 644
2 M 2020 04149 171400 2 686
2 M 2020 04144 171401 2 686
2 M 2020 00617 171418 2 582
3 M 2020 03932 171158 3, 18, 25 659
3 M 2019 02351 171172 3 564
3 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

3 M 2019 00570 171212 3, 5, 16, 35 561
3 M 2020 04526 171213 3 723
3 M 2019 07891 171249 3, 5, 16, 21 579
3 M 2018 03686 171264 3, 35 557
3 M 2020 03839 171276 3, 8, 35, 41 655
3 M 2020 02129 171283 3, 14, 35 600
3 M 2020 02076 171301 3 598
3 M 2019 04272 171352 3, 14, 25,

33, 34
568

3 M 2020 03694 171369 1, 2, 3, 40 644
3 M 2020 02935 171485 1, 3, 4 620
3 M 2020 04037 171535 3, 5, 25, 35 674

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2020 02720 171559 3, 35 613
3 M 2020 04739 171561 3 766
3 M 2018 05348 171600 3 559
3 M 2020 03642 171607 3, 5 643
3 M 2020 03284 171613 3, 5, 35 634
3 M 2020 03876 171614 3, 5, 35 657
3 M 2019 03347 171630 3 565
3 M 2020 04523 171649 3, 5 723
3 M 2020 04781 171659 3 780
4 M 2020 02935 171485 1, 3, 4 620
4 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,

37, 38, 39,
40, 42, 45

750

5 M 2020 04551 171169 1, 5 728
5 M 2020 04406 171187 5, 35 706
5 M 2020 04436 171188 5, 35 712
5 M 2020 04437 171189 5, 35 713
5 M 2020 04424 171190 5, 35 710
5 M 2020 04321 171192 5, 11, 16, 17,

21, 34, 35
696

5 M 2020 04645 171193 5, 10 742
5 M 2020 04799 171198 5, 29, 30, 35 781
5 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

5 M 2019 00570 171212 3, 5, 16, 35 561
5 M 2019 07891 171249 3, 5, 16, 21 579
5 M 2018 01684 171323 5, 35 556
5 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

5 M 2020 02805 171354 5, 30 616
5 M 2020 04548 171385 5, 10 727
5 M 2020 04226 171386 5, 29, 32 691
5 M 2020 04303 171408 5 694
5 M 2020 03714 171437 5, 31, 35,

42, 44
646

5 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

712

5 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

5 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

5 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

5 M 2020 04627 171451 5 740
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5 M 2020 04686 171500 5, 10, 35 755
5 M 2020 04687 171501 5, 10, 35 755
5 M 2020 03228 171514 5 633
5 M 2012 04190 171516 5 548
5 M 2020 04037 171535 3, 5, 25, 35 674
5 M 2020 02378 171552 5, 35 607
5 M 2020 02381 171553 5, 35 607
5 M 2020 04063 171556 5, 35 678
5 M 2020 03877 171606 5, 35 657
5 M 2020 03642 171607 3, 5 643
5 M 2020 03284 171613 3, 5, 35 634
5 M 2020 03876 171614 3, 5, 35 657
5 M 2020 04732 171641 5, 35, 40,

42, 44
765

5 M 2020 04523 171649 3, 5 723
6 M 2020 04511 171184 6, 14 720
6 M 2019 06727 171274 2, 6, 35, 40 573
6 M 2018 03735 171376 6, 7, 9, 22, 35 557
6 M 2019 04548 171380 6, 9, 12 569
6 M 2019 04547 171381 6, 9, 12 569
6 M 2018 05095 171490 6, 7, 9,

35, 37, 42
558

6 M 2020 03199 171502 6, 19, 37 632
6 M 2020 04563 171507 6, 19 728
6 M 2020 02238 171586 6, 9, 35, 38 601
7 M 2019 06187 171181 7 571
7 M 2019 06188 171183 7 572
7 M 2020 03127 171201 7, 35 627
7 M 2020 03128 171202 7, 35 628
7 M 2020 03129 171224 7, 35 628
7 M 2020 03117 171225 7, 35 624
7 M 2020 03120 171226 7, 35 625
7 M 2020 03123 171227 7, 35 625
7 M 2020 03119 171230 7, 35 624
7 M 2020 04224 171232 7, 12 690
7 M 2019 06737 171246 7, 12, 35, 39 574
7 M 2019 07267 171258 7, 31, 35,

39, 44
575

7 M 2020 03124 171261 7, 35 626
7 M 2020 03126 171262 7, 35 627
7 M 2020 03125 171263 7, 35 626
7 M 2020 04051 171295 7, 9, 16,

35, 41
676

7 M 2018 03735 171376 6, 7, 9, 22, 35 557
7 M 2020 04669 171427 7, 9, 11, 12,

17, 35, 37
749

7 M 2020 04666 171429 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

744

7 M 2020 04668 171430 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

747

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2020 04667 171431 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

745

7 M 2018 05095 171490 6, 7, 9,
35, 37, 42

558

7 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

622

8 M 2020 03839 171276 3, 8, 35, 41 655
8 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

8 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

712

8 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

8 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

8 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

9 M 2020 04083 171152 9, 16, 38,
41, 42

678

9 M 2020 03782 171168 9, 38, 41 651
9 M 2020 03978 171203 9, 41 666
9 M 2020 03979 171204 9, 41 667
9 M 2020 04260 171208 9 692
9 M 2020 03997 171233 9, 37, 38, 42 669
9 M 2020 04009 171243 9, 16, 35,

36, 41, 45
672

9 M 2020 04707 171251 9, 14, 18 759
9 M 2020 04810 171266 9, 42 784
9 M 2020 04051 171295 7, 9, 16,

35, 41
676

9 M 2020 03976 171307 9, 45 666
9 M 2020 03059 171311 9, 16, 35,

38, 41, 42
623

9 M 2020 04569 171336 9, 35, 42 730
9 M 2020 04491 171339 9 717
9 M 2020 04392 171349 9, 35 704
9 M 2018 03735 171376 6, 7, 9, 22, 35 557
9 M 2019 04548 171380 6, 9, 12 569
9 M 2019 04547 171381 6, 9, 12 569
9 M 2016 00261 171382 9 551
9 M 2020 04756 171391 9, 35, 37,

38, 42
772

9 M 2020 04757 171392 9, 35, 37,
38, 42

773
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9 M 2020 04753 171393 9, 35, 37,
38, 42

769

9 M 2020 04755 171394 9, 35, 37,
38, 42

770

9 M 2020 04669 171427 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

749

9 M 2020 04666 171429 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

744

9 M 2020 04668 171430 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

747

9 M 2020 04667 171431 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

745

9 M 2020 01943 171445 9 596
9 M 2019 04673 171486 9, 16, 25 570
9 M 2018 05095 171490 6, 7, 9,

35, 37, 42
558

9 M 2020 04024 171508 9, 42 672
9 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

9 M 2018 07124 171519 9, 16, 41 561
9 M 2020 02801 171520 9, 42 615
9 M 2020 03409 171539 9 636
9 M 2020 04624 171541 9, 35, 42 739
9 M 2020 04450 171554 9, 28, 41, 42 714
9 M 2020 03998 171557 9 670
9 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,

37, 38, 39,
40, 42, 45

750

9 M 2020 04532 171562 9, 35, 42, 43 724
9 M 2020 02238 171586 6, 9, 35, 38 601
9 M 2020 02830 171601 9, 16, 35,

40, 41, 42
618

9 M 2020 04689 171612 9, 25, 28, 41 755
9 M 2020 01126 171619 9 585
9 M 2012 01052 171623 9, 16, 35,

41, 42
548

9 M 2020 02973 171633 9 621
9 M 2020 03477 171640 9, 16, 41 639

10 M 2020 04645 171193 5, 10 742
10 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

10 M 2020 04548 171385 5, 10 727
10 M 2020 04465 171390 10 716
10 M 2020 04686 171500 5, 10, 35 755
10 M 2020 04687 171501 5, 10, 35 755
10 M 2019 00603 171540 10, 44 562
11 M 2020 04321 171192 5, 11, 16, 17,

21, 34, 35
696

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

11 M 2020 04748 171238 11, 35 767
11 M 2020 04640 171395 11, 35 741
11 M 2020 04669 171427 7, 9, 11, 12,

17, 35, 37
749

11 M 2020 04666 171429 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

744

11 M 2020 04668 171430 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

747

11 M 2020 04667 171431 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

745

11 M 2020 04505 171489 11, 16, 28 719
12 M 2020 03718 171199 12, 16,

22, 27, 28
646

12 M 2020 04224 171232 7, 12 690
12 M 2019 06737 171246 7, 12, 35, 39 574
12 M 2019 04548 171380 6, 9, 12 569
12 M 2019 04547 171381 6, 9, 12 569
12 M 2020 04669 171427 7, 9, 11, 12,

17, 35, 37
749

12 M 2020 04665 171428 12, 35 743
12 M 2020 04666 171429 7, 9, 11, 12,

17, 35, 37
744

12 M 2020 04668 171430 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

747

12 M 2020 04667 171431 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

745

12 M 2020 04808 171587 12, 39 783
12 M 2019 05495 171635 12, 35, 39 571
14 M 2020 04511 171184 6, 14 720
14 M 2020 04707 171251 9, 14, 18 759
14 M 2020 02129 171283 3, 14, 35 600
14 M 2019 04272 171352 3, 14, 25,

33, 34
568

15 M 2020 04571 171223 15 732
16 M 2020 04083 171152 9, 16, 38,

41, 42
678

16 M 2020 03778 171174 16, 30, 35, 43 649
16 M 2020 03779 171175 16, 30, 35, 43 650
16 M 2020 04321 171192 5, 11, 16, 17,

21, 34, 35
696

16 M 2020 03718 171199 12, 16,
22, 27, 28

646

16 M 2019 00570 171212 3, 5, 16, 35 561
16 M 2020 04009 171243 9, 16, 35,

36, 41, 45
672

16 M 2020 04322 171248 16, 20 697
16 M 2019 07891 171249 3, 5, 16, 21 579
16 M 2020 04772 171273 16, 35, 36,

38, 42, 45
778
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16 M 2020 04051 171295 7, 9, 16,
35, 41

676

16 M 2020 04516 171304 16, 25 721
16 M 2020 04771 171305 16, 41 777
16 M 2020 03059 171311 9, 16, 35,

38, 41, 42
623

16 M 2020 02676 171337 16, 41 610
16 M 2020 02108 171346 16, 35, 41, 42 599
16 M 2020 02860 171440 16, 35, 41 619
16 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,

17, 21, 22,
40, 41, 42

712

16 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

16 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

16 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

16 M 2019 04673 171486 9, 16, 25 570
16 M 2019 04674 171487 16 571
16 M 2020 04505 171489 11, 16, 28 719
16 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

16 M 2018 07124 171519 9, 16, 41 561
16 M 2020 04776 171524 16, 35,

38, 41, 42
779

16 M 2020 01823 171542 16, 35,
39, 41, 45

594

16 M 2020 02025 171549 16, 35, 42, 45 598
16 M 2020 04775 171558 16, 35,

38, 41, 42
778

16 M 2020 03342 171573 16 635
16 M 2020 03345 171574 16 635
16 M 2020 03341 171576 16 635
16 M 2016 02133 171577 16, 35, 41 552
16 M 2020 02828 171590 16, 41 617
16 M 2020 00348 171592 16, 35, 39 581
16 M 2020 02830 171601 9, 16, 35,

40, 41, 42
618

16 M 2012 01052 171623 9, 16, 35,
41, 42

548

16 M 2020 03477 171640 9, 16, 41 639
16 M 2011 02911 171661 16, 29, 35, 39 545
17 M 2020 04321 171192 5, 11, 16, 17,

21, 34, 35
696

17 M 2020 04669 171427 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

749

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

17 M 2020 04666 171429 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

744

17 M 2020 04668 171430 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

747

17 M 2020 04667 171431 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

745

17 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

712

17 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

17 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

17 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

18 M 2020 03932 171158 3, 18, 25 659
18 M 2020 04707 171251 9, 14, 18 759
18 M 2020 04545 171366 18, 25, 35, 40 727
19 M 2020 04583 171240 19, 37 733
19 M 2020 04584 171241 19, 37 734
19 M 2020 04585 171242 19, 37 734
19 M 2020 04601 171360 19, 37 736
19 M 2020 04596 171361 19, 37 735
19 M 2020 04595 171362 19, 37 735
19 M 2020 04588 171452 19, 37 734
19 M 2020 04597 171453 19, 37 735
19 M 2020 04598 171454 19, 37 736
19 M 2020 04591 171455 19, 37 735
19 M 2020 04610 171456 19, 37 738
19 M 2020 04604 171457 19, 37 737
19 M 2020 04609 171458 19, 37 738
19 M 2020 04589 171459 19, 37 734
19 M 2020 03199 171502 6, 19, 37 632
19 M 2020 04563 171507 6, 19 728
19 M 2020 04000 171536 19, 40 671
19 M 2020 04643 171564 19, 35, 39, 45 741
19 M 2020 04642 171565 19, 35, 39, 45 741
20 M 2020 04780 171166 20, 42 779
20 M 2020 04566 171194 20, 39, 40 729
20 M 2020 04541 171237 20, 35, 37 725
20 M 2020 04322 171248 16, 20 697
20 M 2020 03322 171481 20, 35,

37, 40, 42
634

20 M 2020 03253 171566 20 633
20 M 2020 04821 171583 20, 35,

37, 40, 42
790

20 M 2020 03436 171620 20, 35 637
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20 M 2020 03027 171658 20, 35 622
21 M 2020 04321 171192 5, 11, 16, 17,

21, 34, 35
696

21 M 2019 07891 171249 3, 5, 16, 21 579
21 M 2020 04161 171255 21, 35, 41 687
21 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

21 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

712

21 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

21 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

21 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

22 M 2020 03718 171199 12, 16,
22, 27, 28

646

22 M 2018 03735 171376 6, 7, 9, 22, 35 557
22 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,

17, 21, 22,
40, 41, 42

712

22 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

22 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

22 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

24 M 2020 04362 171338 24 701
24 M 2020 04391 171534 24, 27, 35 704
24 M 2020 04339 171593 24, 27, 35 700
24 M 2020 04338 171594 24, 27, 35 699
24 M 2020 04337 171595 24, 27, 35 699
24 M 2020 04449 171596 24, 27, 35 713
24 M 2020 04409 171655 24 706
25 M 2020 02701 171149 25 612
25 M 2020 03932 171158 3, 18, 25 659
25 M 2020 03700 171196 25, 28, 35, 39 645
25 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

25 M 2020 04058 171221 25, 35, 38, 41 677
25 M 2020 04356 171250 25, 41 701
25 M 2020 04516 171304 16, 25 721

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2019 09246 171324 25, 35, 41 581
25 M 2020 04738 171328 25, 35 766
25 M 2020 01504 171330 25, 41 589
25 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

25 M 2019 04272 171352 3, 14, 25,
33, 34

568

25 M 2020 04545 171366 18, 25, 35, 40 727
25 M 2020 03788 171372 25 652
25 M 2020 03789 171373 25 652
25 M 2020 04222 171387 25 690
25 M 2020 04522 171402 25, 35 722
25 M 2020 00358 171415 25, 35, 43 582
25 M 2019 08130 171439 25, 35 579
25 M 2019 04673 171486 9, 16, 25 570
25 M 2020 04521 171491 25, 35, 41, 44 721
25 M 2019 08591 171494 25 580
25 M 2020 04696 171526 25 757
25 M 2020 04037 171535 3, 5, 25, 35 674
25 M 2020 04088 171591 25, 35 679
25 M 2020 03257 171608 25, 35 633
25 M 2020 04689 171612 9, 25, 28, 41 755
25 M 2020 04752 171656 25 768
26 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

27 M 2020 03718 171199 12, 16,
22, 27, 28

646

27 M 2020 04720 171278 1, 27, 31, 35 761
27 M 2020 04723 171279 1, 27, 31, 35 762
27 M 2020 04722 171281 1, 27, 31, 35 762
27 M 2020 04391 171534 24, 27, 35 704
27 M 2020 04339 171593 24, 27, 35 700
27 M 2020 04338 171594 24, 27, 35 699
27 M 2020 04337 171595 24, 27, 35 699
27 M 2020 04449 171596 24, 27, 35 713
28 M 2020 03971 171159 28, 29,

30, 32, 43
666

28 M 2020 03700 171196 25, 28, 35, 39 645
28 M 2020 03698 171197 28, 39 644
28 M 2020 03718 171199 12, 16,

22, 27, 28
646

28 M 2020 04137 171256 28 684
28 M 2020 04138 171257 28, 35 685
28 M 2020 02713 171267 28, 35, 37 612
28 M 2020 02770 171443 28 614
28 M 2020 04505 171489 11, 16, 28 719
28 M 2020 04450 171554 9, 28, 41, 42 714
28 M 2020 03952 171611 28 664
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28 M 2020 04689 171612 9, 25, 28, 41 755
28 M 2020 03699 171631 28, 39 645
28 M 2020 04770 171636 28, 35 777
29 M 2020 03971 171159 28, 29,

30, 32, 43
666

29 M 2019 06713 171171 29, 30, 31,
32, 35, 43

572

29 M 2020 01611 171179 29, 30 590
29 M 2020 02810 171180 29, 35 617
29 M 2020 04799 171198 5, 29, 30, 35 781
29 M 2015 07345 171205 29, 35, 39 550
29 M 2015 07346 171206 29, 35, 39 550
29 M 2020 02497 171209 29, 35 609
29 M 2020 01269 171239 29, 35 587
29 M 2020 04306 171275 29, 30, 31 695
29 M 2019 03833 171297 29 566
29 M 2019 03834 171298 29 566
29 M 2019 04560 171309 29, 30 570
29 M 2020 04767 171317 29, 30, 31 775
29 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

29 M 2020 02751 171343 29, 35 613
29 M 2020 02753 171344 29, 35 614
29 M 2020 04713 171350 29, 31, 35,

39, 41, 43
761

29 M 2016 08001 171357 29, 30,
32, 33, 43

552

29 M 2015 04997 171359 29, 30, 32, 43 549
29 M 2020 04226 171386 5, 29, 32 691
29 M 2019 04229 171399 29 567
29 M 2019 09053 171438 29 580
29 M 2020 01643 171450 29 591
29 M 2019 07429 171460 29, 35, 43 576
29 M 2019 07430 171461 29, 35, 43 576
29 M 2020 02773 171462 29, 35 615
29 M 2019 04230 171464 29 568
29 M 2017 03383 171477 29, 35 553
29 M 2018 06491 171480 29, 31, 43, 44 560
29 M 2020 04787 171525 29, 31, 35 780
29 M 2020 04048 171550 29, 30, 31 675
29 M 2020 04052 171551 29, 30, 31 677
29 M 2019 07484 171555 29, 30, 31 577
29 M 2015 07841 171584 29 551
29 M 2020 03473 171602 29, 30, 31,

32, 33, 35, 43
638

29 M 2020 04129 171616 29, 30, 43 683
29 M 2020 04130 171617 29, 30, 43 684
29 M 2020 01722 171638 29 593
29 M 2020 04308 171644 29 696

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2011 02911 171661 16, 29, 35, 39 545
30 M 2020 03822 171148 30 655
30 M 2020 03971 171159 28, 29,

30, 32, 43
666

30 M 2019 06713 171171 29, 30, 31,
32, 35, 43

572

30 M 2020 03778 171174 16, 30, 35, 43 649
30 M 2020 03779 171175 16, 30, 35, 43 650
30 M 2020 01611 171179 29, 30 590
30 M 2020 04799 171198 5, 29, 30, 35 781
30 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

30 M 2020 04225 171216 30 691
30 M 2020 04619 171220 30, 43 738
30 M 2020 04050 171252 30, 35 676
30 M 2020 03938 171272 30, 35, 43 660
30 M 2020 04306 171275 29, 30, 31 695
30 M 2019 04560 171309 29, 30 570
30 M 2020 04767 171317 29, 30, 31 775
30 M 2020 04705 171318 30 758
30 M 2020 04706 171321 30 759
30 M 2020 04693 171322 30 756
30 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

30 M 2020 04417 171340 30 707
30 M 2020 02805 171354 5, 30 616
30 M 2016 08001 171357 29, 30,

32, 33, 43
552

30 M 2013 03544 171358 30 548
30 M 2015 04997 171359 29, 30, 32, 43 549
30 M 2020 04737 171365 30 765
30 M 2020 04299 171371 30, 32, 35, 43 693
30 M 2019 03543 171379 30 565
30 M 2019 04227 171398 30 567
30 M 2020 04608 171503 30, 35, 43 737
30 M 2020 04675 171504 30, 35 753
30 M 2020 04681 171505 30, 35 754
30 M 2020 04678 171506 30, 35 753
30 M 2012 00993 171517 30, 31,

32, 35, 39
547

30 M 2020 01100 171527 30 584
30 M 2020 01235 171528 30 586
30 M 2020 04152 171548 30 687
30 M 2020 04048 171550 29, 30, 31 675
30 M 2020 04052 171551 29, 30, 31 677
30 M 2019 07484 171555 29, 30, 31 577
30 M 2020 03473 171602 29, 30, 31,

32, 33, 35, 43
638



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 02/2021
(în ordinea clasei Nisa)

861

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2020 03553 171609 30 641
30 M 2020 03554 171610 30 641
30 M 2020 04129 171616 29, 30, 43 683
30 M 2020 04130 171617 29, 30, 43 684
30 M 2020 04841 171637 30, 35, 39, 43 797
30 M 2020 01254 171639 30 586
30 M 2020 04754 171654 30 770
31 M 2019 06713 171171 29, 30, 31,

32, 35, 43
572

31 M 2020 03185 171207 31, 35 630
31 M 2019 07267 171258 7, 31, 35,

39, 44
575

31 M 2020 04306 171275 29, 30, 31 695
31 M 2020 04720 171278 1, 27, 31, 35 761
31 M 2020 04723 171279 1, 27, 31, 35 762
31 M 2020 04722 171281 1, 27, 31, 35 762
31 M 2020 04767 171317 29, 30, 31 775
31 M 2020 04731 171327 31 764
31 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

31 M 2020 04713 171350 29, 31, 35,
39, 41, 43

761

31 M 2020 03509 171355 31, 35 640
31 M 2020 04543 171434 31 726
31 M 2020 03714 171437 5, 31, 35,

42, 44
646

31 M 2018 06491 171480 29, 31, 43, 44 560
31 M 2012 00993 171517 30, 31,

32, 35, 39
547

31 M 2020 04787 171525 29, 31, 35 780
31 M 2020 04048 171550 29, 30, 31 675
31 M 2020 04052 171551 29, 30, 31 677
31 M 2019 07484 171555 29, 30, 31 577
31 M 2020 03473 171602 29, 30, 31,

32, 33, 35, 43
638

31 M 2020 03507 171643 31, 35 640
31 M 2020 01007 171648 31, 40, 44 583
32 M 2020 03971 171159 28, 29,

30, 32, 43
666

32 M 2019 06713 171171 29, 30, 31,
32, 35, 43

572

32 M 2020 03807 171268 32, 35 653
32 M 2020 04726 171320 32 763
32 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

32 M 2020 02146 171353 32 601
32 M 2016 08001 171357 29, 30,

32, 33, 43
552

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2015 04997 171359 29, 30, 32, 43 549
32 M 2020 04299 171371 30, 32, 35, 43 693
32 M 2020 04226 171386 5, 29, 32 691
32 M 2019 07003 171406 32, 35 574
32 M 2019 07004 171407 32, 35 575
32 M 2012 00993 171517 30, 31,

32, 35, 39
547

32 M 2020 02273 171545 32, 35, 39 604
32 M 2019 02269 171547 32, 33 564
32 M 2020 01662 171588 32 591
32 M 2020 02272 171589 32, 35, 39 603
32 M 2020 03473 171602 29, 30, 31,

32, 33, 35, 43
638

32 M 2020 03188 171627 32 631
32 M 2020 03189 171628 32 632
32 M 2020 03187 171629 32 631
32 M 2010 03136 171662 32 539
33 M 2020 04805 171160 33 783
33 M 2020 04804 171161 33 783
33 M 2020 04803 171162 33 783
33 M 2020 04577 171163 33 733
33 M 2020 04578 171164 33 733
33 M 2020 04579 171165 33 733
33 M 2020 04030 171182 33 673
33 M 2020 04200 171234 33, 35, 39 688
33 M 2020 03996 171331 5, 8, 21,

25, 29, 30,
31, 32, 33

669

33 M 2019 04272 171352 3, 14, 25,
33, 34

568

33 M 2016 08001 171357 29, 30,
32, 33, 43

552

33 M 2020 04530 171364 33 724
33 M 2020 04347 171441 33 700
33 M 2020 04349 171442 33 701
33 M 2020 02597 171479 33, 35 609
33 M 2020 04794 171482 33 781
33 M 2019 02269 171547 32, 33 564
33 M 2020 04304 171597 33 694
33 M 2020 03473 171602 29, 30, 31,

32, 33, 35, 43
638

33 M 2020 04769 171632 33 776
34 M 2020 04321 171192 5, 11, 16, 17,

21, 34, 35
696

34 M 2019 04272 171352 3, 14, 25,
33, 34

568

35 M 2020 04095 171145 35, 37 681
35 M 2020 01903 171151 35 596
35 M 2020 04639 171167 35, 37, 41, 43 740
35 M 2020 01232 171170 35, 41 585
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35 M 2019 06713 171171 29, 30, 31,
32, 35, 43

572

35 M 2020 03778 171174 16, 30, 35, 43 649
35 M 2020 03779 171175 16, 30, 35, 43 650
35 M 2020 02810 171180 29, 35 617
35 M 2020 04406 171187 5, 35 706
35 M 2020 04436 171188 5, 35 712
35 M 2020 04437 171189 5, 35 713
35 M 2020 04424 171190 5, 35 710
35 M 2020 04321 171192 5, 11, 16, 17,

21, 34, 35
696

35 M 2020 01876 171195 35, 36, 41 595
35 M 2020 03700 171196 25, 28, 35, 39 645
35 M 2020 04799 171198 5, 29, 30, 35 781
35 M 2020 03127 171201 7, 35 627
35 M 2020 03128 171202 7, 35 628
35 M 2015 07345 171205 29, 35, 39 550
35 M 2015 07346 171206 29, 35, 39 550
35 M 2020 03185 171207 31, 35 630
35 M 2020 02497 171209 29, 35 609
35 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

35 M 2020 03907 171211 35, 36 658
35 M 2019 00570 171212 3, 5, 16, 35 561
35 M 2020 04452 171214 35 715
35 M 2020 04440 171218 35, 41, 44 713
35 M 2020 04466 171219 35 716
35 M 2020 04058 171221 25, 35, 38, 41 677
35 M 2020 04059 171222 35, 41 677
35 M 2020 03129 171224 7, 35 628
35 M 2020 03117 171225 7, 35 624
35 M 2020 03120 171226 7, 35 625
35 M 2020 03123 171227 7, 35 625
35 M 2020 01603 171228 1, 2, 35 590
35 M 2020 00843 171229 1, 2, 35 582
35 M 2020 03119 171230 7, 35 624
35 M 2020 04200 171234 33, 35, 39 688
35 M 2020 04488 171236 35 717
35 M 2020 04541 171237 20, 35, 37 725
35 M 2020 04748 171238 11, 35 767
35 M 2020 01269 171239 29, 35 587
35 M 2020 04009 171243 9, 16, 35,

36, 41, 45
672

35 M 2020 04683 171244 35, 36, 41 754
35 M 2019 06737 171246 7, 12, 35, 39 574
35 M 2020 04050 171252 30, 35 676
35 M 2020 03992 171254 35 668
35 M 2020 04161 171255 21, 35, 41 687
35 M 2020 04138 171257 28, 35 685

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2019 07267 171258 7, 31, 35,
39, 44

575

35 M 2020 03124 171261 7, 35 626
35 M 2020 03126 171262 7, 35 627
35 M 2020 03125 171263 7, 35 626
35 M 2018 03686 171264 3, 35 557
35 M 2020 02713 171267 28, 35, 37 612
35 M 2020 03807 171268 32, 35 653
35 M 2020 04457 171269 35 715
35 M 2015 05189 171270 35, 44 549
35 M 2020 03948 171271 35, 41, 45 664
35 M 2020 03938 171272 30, 35, 43 660
35 M 2020 04772 171273 16, 35, 36,

38, 42, 45
778

35 M 2019 06727 171274 2, 6, 35, 40 573
35 M 2020 03839 171276 3, 8, 35, 41 655
35 M 2020 04720 171278 1, 27, 31, 35 761
35 M 2020 04723 171279 1, 27, 31, 35 762
35 M 2020 03440 171280 35, 36, 37 638
35 M 2020 04722 171281 1, 27, 31, 35 762
35 M 2020 02129 171283 3, 14, 35 600
35 M 2020 03819 171284 35, 37 654
35 M 2020 04832 171285 35, 38, 41 792
35 M 2020 04817 171286 35, 38, 41 789
35 M 2020 04814 171287 35, 38, 41 787
35 M 2020 04835 171288 35, 38, 41 794
35 M 2020 04836 171289 35, 38, 41 795
35 M 2020 04837 171290 35, 38 796
35 M 2020 04833 171291 35, 38, 41 793
35 M 2020 04051 171295 7, 9, 16,

35, 41
676

35 M 2020 01018 171306 35, 38, 41, 42 583
35 M 2020 04695 171310 35, 38, 41 757
35 M 2020 03059 171311 9, 16, 35,

38, 41, 42
623

35 M 2020 03724 171313 35 647
35 M 2020 04662 171314 35 742
35 M 2018 01684 171323 5, 35 556
35 M 2019 09246 171324 25, 35, 41 581
35 M 2020 04738 171328 25, 35 766
35 M 2020 04036 171332 35 674
35 M 2020 02110 171333 35, 43 599
35 M 2020 04569 171336 9, 35, 42 730
35 M 2020 02802 171341 35, 41, 44 616
35 M 2020 02751 171343 29, 35 613
35 M 2020 02753 171344 29, 35 614
35 M 2020 01082 171345 35, 38, 41 584
35 M 2020 02108 171346 16, 35, 41, 42 599
35 M 2020 02244 171347 35, 36, 37 602
35 M 2020 04392 171349 9, 35 704
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35 M 2020 04713 171350 29, 31, 35,
39, 41, 43

761

35 M 2020 04127 171351 35 683
35 M 2020 03509 171355 31, 35 640
35 M 2020 03964 171356 35, 43 665
35 M 2020 01191 168930 35, 36, 37 585
35 M 2020 04545 171366 18, 25, 35, 40 727
35 M 2020 04565 171367 35 729
35 M 2019 02752 171368 35, 41 565
35 M 2020 04299 171371 30, 32, 35, 43 693
35 M 2020 03947 171374 35 663
35 M 2020 04396 171375 35 705
35 M 2018 03735 171376 6, 7, 9, 22, 35 557
35 M 2020 04298 171378 35, 36,

37, 41, 42
693

35 M 2020 03334 171389 35, 41 634
35 M 2020 04756 171391 9, 35, 37,

38, 42
772

35 M 2020 04757 171392 9, 35, 37,
38, 42

773

35 M 2020 04753 171393 9, 35, 37,
38, 42

769

35 M 2020 04755 171394 9, 35, 37,
38, 42

770

35 M 2020 04640 171395 11, 35 741
35 M 2020 04522 171402 25, 35 722
35 M 2020 04502 171404 35 718
35 M 2020 04399 171405 35, 37, 42 705
35 M 2019 07003 171406 32, 35 574
35 M 2019 07004 171407 32, 35 575
35 M 2020 00358 171415 25, 35, 43 582
35 M 2020 04669 171427 7, 9, 11, 12,

17, 35, 37
749

35 M 2020 04665 171428 12, 35 743
35 M 2020 04666 171429 7, 9, 11, 12,

17, 35, 37
744

35 M 2020 04668 171430 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

747

35 M 2020 04667 171431 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

745

35 M 2020 03935 171432 35, 41 660
35 M 2020 01748 171435 35, 41 593
35 M 2020 03714 171437 5, 31, 35,

42, 44
646

35 M 2019 08130 171439 25, 35 579
35 M 2020 02860 171440 16, 35, 41 619
35 M 2019 07429 171460 29, 35, 43 576
35 M 2019 07430 171461 29, 35, 43 576
35 M 2020 02773 171462 29, 35 615
35 M 2020 04326 171463 35, 37, 40 698

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 04709 171465 35, 42 760
35 M 2019 01525 171466 35, 36, 37 562
35 M 2017 03383 171477 29, 35 553
35 M 2020 01679 171478 35 592
35 M 2020 02597 171479 33, 35 609
35 M 2020 03322 171481 20, 35,

37, 40, 42
634

35 M 2020 01543 171483 35 589
35 M 2011 02292 171488 35, 39, 41 545
35 M 2018 05095 171490 6, 7, 9,

35, 37, 42
558

35 M 2020 04521 171491 25, 35, 41, 44 721
35 M 2020 04307 171492 35, 36 695
35 M 2020 03940 171496 35, 36, 37 661
35 M 2020 03941 171497 35, 36, 37 662
35 M 2020 03942 171498 35, 37 663
35 M 2020 04686 171500 5, 10, 35 755
35 M 2020 04687 171501 5, 10, 35 755
35 M 2020 04608 171503 30, 35, 43 737
35 M 2020 04675 171504 30, 35 753
35 M 2020 04681 171505 30, 35 754
35 M 2020 04678 171506 30, 35 753
35 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

35 M 2012 00993 171517 30, 31,
32, 35, 39

547

35 M 2020 04599 171521 35 736
35 M 2020 04776 171524 16, 35,

38, 41, 42
779

35 M 2020 04787 171525 29, 31, 35 780
35 M 2020 04045 171529 35, 36, 37, 42 675
35 M 2020 04570 171530 35, 36, 37, 42 731
35 M 2020 04107 171531 35, 41 682
35 M 2018 05558 171533 35 560
35 M 2020 04391 171534 24, 27, 35 704
35 M 2020 04037 171535 3, 5, 25, 35 674
35 M 2020 04624 171541 9, 35, 42 739
35 M 2020 01823 171542 16, 35,

39, 41, 45
594

35 M 2020 02273 171545 32, 35, 39 604
35 M 2020 03411 171546 35, 39, 41 637
35 M 2020 02025 171549 16, 35, 42, 45 598
35 M 2020 02378 171552 5, 35 607
35 M 2020 02381 171553 5, 35 607
35 M 2020 04063 171556 5, 35 678
35 M 2020 04775 171558 16, 35,

38, 41, 42
778

35 M 2020 02720 171559 3, 35 613
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35 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,
37, 38, 39,
40, 42, 45

750

35 M 2020 04532 171562 9, 35, 42, 43 724
35 M 2020 04643 171564 19, 35, 39, 45 741
35 M 2020 04642 171565 19, 35, 39, 45 741
35 M 2020 04418 171567 35 707
35 M 2020 04419 171568 35 707
35 M 2020 04420 171569 35 708
35 M 2020 04421 171570 35 708
35 M 2020 04422 171571 35 709
35 M 2020 04423 171572 35 709
35 M 2020 04217 171575 35 689
35 M 2016 02133 171577 16, 35, 41 552
35 M 2020 03853 171580 35, 42, 44 657
35 M 2020 04603 171582 35, 38, 41, 42 736
35 M 2020 04821 171583 20, 35,

37, 40, 42
790

35 M 2020 03139 171585 35 629
35 M 2020 02238 171586 6, 9, 35, 38 601
35 M 2020 02272 171589 32, 35, 39 603
35 M 2020 04088 171591 25, 35 679
35 M 2020 00348 171592 16, 35, 39 581
35 M 2020 04339 171593 24, 27, 35 700
35 M 2020 04338 171594 24, 27, 35 699
35 M 2020 04337 171595 24, 27, 35 699
35 M 2020 04449 171596 24, 27, 35 713
35 M 2020 02651 171598 35, 41 610
35 M 2020 02830 171601 9, 16, 35,

40, 41, 42
618

35 M 2020 03473 171602 29, 30, 31,
32, 33, 35, 43

638

35 M 2020 03877 171606 5, 35 657
35 M 2020 03257 171608 25, 35 633
35 M 2020 03284 171613 3, 5, 35 634
35 M 2020 03876 171614 3, 5, 35 657
35 M 2020 01279 171618 35, 36 587
35 M 2020 03436 171620 20, 35 637
35 M 2020 02633 171621 35, 36 610
35 M 2012 01052 171623 9, 16, 35,

41, 42
548

35 M 2020 04839 171634 35 797
35 M 2019 05495 171635 12, 35, 39 571
35 M 2020 04770 171636 28, 35 777
35 M 2020 04841 171637 30, 35, 39, 43 797
35 M 2020 04732 171641 5, 35, 40,

42, 44
765

35 M 2020 03507 171643 31, 35 640
35 M 2020 02692 171646 35, 37, 42 611
35 M 2020 02909 171647 35, 37, 42 620

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2011 01164 171651 35, 41 539
35 M 2017 06257 171652 35, 42 555
35 M 2020 01883 171653 35 595
35 M 2020 04750 171657 35, 38 768
35 M 2020 03027 171658 20, 35 622
35 M 2011 02911 171661 16, 29, 35, 39 545
36 M 2020 01876 171195 35, 36, 41 595
36 M 2019 04221 171200 36, 37 567
36 M 2020 03907 171211 35, 36 658
36 M 2020 04009 171243 9, 16, 35,

36, 41, 45
672

36 M 2020 04683 171244 35, 36, 41 754
36 M 2020 04772 171273 16, 35, 36,

38, 42, 45
778

36 M 2020 03440 171280 35, 36, 37 638
36 M 2020 02988 171303 36 621
36 M 2020 02244 171347 35, 36, 37 602
36 M 2020 01191 168930 35, 36, 37 585
36 M 2020 04298 171378 35, 36,

37, 41, 42
693

36 M 2019 01525 171466 35, 36, 37 562
36 M 2020 03374 171484 36 636
36 M 2020 04307 171492 35, 36 695
36 M 2020 03940 171496 35, 36, 37 661
36 M 2020 03941 171497 35, 36, 37 662
36 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

36 M 2020 04045 171529 35, 36, 37, 42 675
36 M 2020 04570 171530 35, 36, 37, 42 731
36 M 2020 04620 171578 36 739
36 M 2020 01279 171618 35, 36 587
36 M 2020 02633 171621 35, 36 610
36 M 2020 02332 171645 36, 41 606
37 M 2020 04095 171145 35, 37 681
37 M 2020 04639 171167 35, 37, 41, 43 740
37 M 2019 04221 171200 36, 37 567
37 M 2020 03997 171233 9, 37, 38, 42 669
37 M 2020 04541 171237 20, 35, 37 725
37 M 2020 04583 171240 19, 37 733
37 M 2020 04584 171241 19, 37 734
37 M 2020 04585 171242 19, 37 734
37 M 2020 02713 171267 28, 35, 37 612
37 M 2020 03440 171280 35, 36, 37 638
37 M 2020 03819 171284 35, 37 654
37 M 2019 01772 171294 37 563
37 M 2020 02244 171347 35, 36, 37 602
37 M 2020 04480 171348 37 717
37 M 2020 01191 168930 35, 36, 37 585
37 M 2020 04601 171360 19, 37 736
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37 M 2020 04596 171361 19, 37 735
37 M 2020 04595 171362 19, 37 735
37 M 2020 04298 171378 35, 36,

37, 41, 42
693

37 M 2020 04220 171384 37 689
37 M 2020 03706 171388 37, 40, 42 645
37 M 2020 04756 171391 9, 35, 37,

38, 42
772

37 M 2020 04757 171392 9, 35, 37,
38, 42

773

37 M 2020 04753 171393 9, 35, 37,
38, 42

769

37 M 2020 04755 171394 9, 35, 37,
38, 42

770

37 M 2020 04389 171397 37 703
37 M 2020 04399 171405 35, 37, 42 705
37 M 2020 04669 171427 7, 9, 11, 12,

17, 35, 37
749

37 M 2020 04666 171429 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

744

37 M 2020 04668 171430 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

747

37 M 2020 04667 171431 7, 9, 11, 12,
17, 35, 37

745

37 M 2020 04588 171452 19, 37 734
37 M 2020 04597 171453 19, 37 735
37 M 2020 04598 171454 19, 37 736
37 M 2020 04591 171455 19, 37 735
37 M 2020 04610 171456 19, 37 738
37 M 2020 04604 171457 19, 37 737
37 M 2020 04609 171458 19, 37 738
37 M 2020 04589 171459 19, 37 734
37 M 2020 04326 171463 35, 37, 40 698
37 M 2019 01525 171466 35, 36, 37 562
37 M 2020 04664 171467 37 743
37 M 2020 03322 171481 20, 35,

37, 40, 42
634

37 M 2018 05095 171490 6, 7, 9,
35, 37, 42

558

37 M 2020 03940 171496 35, 36, 37 661
37 M 2020 03941 171497 35, 36, 37 662
37 M 2020 03942 171498 35, 37 663
37 M 2020 03199 171502 6, 19, 37 632
37 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

37 M 2020 04045 171529 35, 36, 37, 42 675
37 M 2020 04570 171530 35, 36, 37, 42 731
37 M 2020 03891 171537 37 658

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,
37, 38, 39,
40, 42, 45

750

37 M 2020 04821 171583 20, 35,
37, 40, 42

790

37 M 2020 03580 171615 37 642
37 M 2020 04700 171642 37, 43 758
37 M 2020 02692 171646 35, 37, 42 611
37 M 2020 02909 171647 35, 37, 42 620
38 M 2020 04083 171152 9, 16, 38,

41, 42
678

38 M 2020 03782 171168 9, 38, 41 651
38 M 2020 04058 171221 25, 35, 38, 41 677
38 M 2017 06084 171231 38, 41 555
38 M 2020 03997 171233 9, 37, 38, 42 669
38 M 2020 04772 171273 16, 35, 36,

38, 42, 45
778

38 M 2020 04832 171285 35, 38, 41 792
38 M 2020 04817 171286 35, 38, 41 789
38 M 2020 04814 171287 35, 38, 41 787
38 M 2020 04835 171288 35, 38, 41 794
38 M 2020 04836 171289 35, 38, 41 795
38 M 2020 04837 171290 35, 38 796
38 M 2020 04833 171291 35, 38, 41 793
38 M 2020 01018 171306 35, 38, 41, 42 583
38 M 2020 04695 171310 35, 38, 41 757
38 M 2020 03059 171311 9, 16, 35,

38, 41, 42
623

38 M 2020 01082 171345 35, 38, 41 584
38 M 2020 04756 171391 9, 35, 37,

38, 42
772

38 M 2020 04757 171392 9, 35, 37,
38, 42

773

38 M 2020 04753 171393 9, 35, 37,
38, 42

769

38 M 2020 04755 171394 9, 35, 37,
38, 42

770

38 M 2020 04002 171512 38, 41 672
38 M 2020 04776 171524 16, 35,

38, 41, 42
779

38 M 2020 04110 171532 38, 41 682
38 M 2020 04775 171558 16, 35,

38, 41, 42
778

38 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,
37, 38, 39,
40, 42, 45

750

38 M 2020 04603 171582 35, 38, 41, 42 736
38 M 2020 02238 171586 6, 9, 35, 38 601
38 M 2020 05341 171471 38, 39, 45 799
38 M 2020 04750 171657 35, 38 768
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38 M 2020 03559 171660 38, 41, 42, 44 642
39 M 2020 04566 171194 20, 39, 40 729
39 M 2020 03700 171196 25, 28, 35, 39 645
39 M 2020 03698 171197 28, 39 644
39 M 2015 07345 171205 29, 35, 39 550
39 M 2015 07346 171206 29, 35, 39 550
39 M 2020 04200 171234 33, 35, 39 688
39 M 2019 06737 171246 7, 12, 35, 39 574
39 M 2020 03171 171247 39, 40 630
39 M 2019 07267 171258 7, 31, 35,

39, 44
575

39 M 2020 04507 171293 39 720
39 M 2020 04713 171350 29, 31, 35,

39, 41, 43
761

39 M 2011 02292 171488 35, 39, 41 545
39 M 2020 02331 171509 39, 43 606
39 M 2020 02294 171513 39, 41, 45 605
39 M 2012 00993 171517 30, 31,

32, 35, 39
547

39 M 2020 01823 171542 16, 35,
39, 41, 45

594

39 M 2020 02273 171545 32, 35, 39 604
39 M 2020 03411 171546 35, 39, 41 637
39 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,

37, 38, 39,
40, 42, 45

750

39 M 2020 04643 171564 19, 35, 39, 45 741
39 M 2020 04642 171565 19, 35, 39, 45 741
39 M 2020 04808 171587 12, 39 783
39 M 2020 02272 171589 32, 35, 39 603
39 M 2020 00348 171592 16, 35, 39 581
39 M 2020 03699 171631 28, 39 645
39 M 2020 05341 171471 38, 39, 45 799
39 M 2019 05495 171635 12, 35, 39 571
39 M 2020 04841 171637 30, 35, 39, 43 797
39 M 2011 02911 171661 16, 29, 35, 39 545
40 M 2020 04566 171194 20, 39, 40 729
40 M 2020 03171 171247 39, 40 630
40 M 2019 06727 171274 2, 6, 35, 40 573
40 M 2020 04545 171366 18, 25, 35, 40 727
40 M 2020 03694 171369 1, 2, 3, 40 644
40 M 2020 03706 171388 37, 40, 42 645
40 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,

17, 21, 22,
40, 41, 42

712

40 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

40 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

40 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

40 M 2020 04326 171463 35, 37, 40 698
40 M 2020 03322 171481 20, 35,

37, 40, 42
634

40 M 2020 04414 171510 40 706
40 M 2020 04000 171536 19, 40 671
40 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,

37, 38, 39,
40, 42, 45

750

40 M 2020 04821 171583 20, 35,
37, 40, 42

790

40 M 2020 02830 171601 9, 16, 35,
40, 41, 42

618

40 M 2020 04732 171641 5, 35, 40,
42, 44

765

40 M 2020 01007 171648 31, 40, 44 583
41 M 2020 04083 171152 9, 16, 38,

41, 42
678

41 M 2020 04092 171153 41 680
41 M 2020 04090 171154 41 679
41 M 2020 04096 171155 41 681
41 M 2020 04094 171156 41 680
41 M 2020 04093 171157 41 680
41 M 2020 04639 171167 35, 37, 41, 43 740
41 M 2020 03782 171168 9, 38, 41 651
41 M 2020 01232 171170 35, 41 585
41 M 2020 01229 171173 41, 44 585
41 M 2020 03814 171176 41, 43 654
41 M 2020 04240 171177 41 692
41 M 2020 01876 171195 35, 36, 41 595
41 M 2020 03978 171203 9, 41 666
41 M 2020 03979 171204 9, 41 667
41 M 2020 04201 171217 41 688
41 M 2020 04440 171218 35, 41, 44 713
41 M 2020 04058 171221 25, 35, 38, 41 677
41 M 2020 04059 171222 35, 41 677
41 M 2017 06084 171231 38, 41 555
41 M 2020 04009 171243 9, 16, 35,

36, 41, 45
672

41 M 2020 04683 171244 35, 36, 41 754
41 M 2011 01160 171245 41 539
41 M 2020 04356 171250 25, 41 701
41 M 2020 04161 171255 21, 35, 41 687
41 M 2020 04143 171259 41 685
41 M 2020 04573 171265 41, 43 732
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41 M 2020 03948 171271 35, 41, 45 664
41 M 2020 03839 171276 3, 8, 35, 41 655
41 M 2020 02681 171282 41 611
41 M 2020 04832 171285 35, 38, 41 792
41 M 2020 04817 171286 35, 38, 41 789
41 M 2020 04814 171287 35, 38, 41 787
41 M 2020 04835 171288 35, 38, 41 794
41 M 2020 04836 171289 35, 38, 41 795
41 M 2020 04833 171291 35, 38, 41 793
41 M 2020 04765 171292 41 774
41 M 2020 04051 171295 7, 9, 16,

35, 41
676

41 M 2020 02768 171299 41, 45 614
41 M 2020 01366 171302 41 588
41 M 2020 04771 171305 16, 41 777
41 M 2020 01018 171306 35, 38, 41, 42 583
41 M 2020 04695 171310 35, 38, 41 757
41 M 2020 03059 171311 9, 16, 35,

38, 41, 42
623

41 M 2020 04495 171316 41 718
41 M 2019 09246 171324 25, 35, 41 581
41 M 2020 01504 171330 25, 41 589
41 M 2020 02676 171337 16, 41 610
41 M 2020 02802 171341 35, 41, 44 616
41 M 2020 01082 171345 35, 38, 41 584
41 M 2020 02108 171346 16, 35, 41, 42 599
41 M 2020 04713 171350 29, 31, 35,

39, 41, 43
761

41 M 2020 03851 171363 41, 45 656
41 M 2019 02752 171368 35, 41 565
41 M 2020 03763 171377 41 648
41 M 2020 04298 171378 35, 36,

37, 41, 42
693

41 M 2011 04982 171383 41, 43, 44 546
41 M 2020 03334 171389 35, 41 634
41 M 2020 03960 171396 41 665
41 M 2019 07711 171403 41 578
41 M 2011 01441 171409 41 544
41 M 2011 01429 171410 41 540
41 M 2011 01431 171411 41 540
41 M 2011 01432 171412 41 541
41 M 2011 01430 171413 41 540
41 M 2011 01438 171414 41 543
41 M 2011 01440 171416 41 544
41 M 2011 01437 171417 41 542
41 M 2011 01436 171419 41 542
41 M 2011 01435 171420 41 542
41 M 2011 01434 171421 41 541
41 M 2019 01808 171422 41 563
41 M 2019 01810 171423 41 564

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 04034 171424 41 673
41 M 2011 01439 171425 41 543
41 M 2011 01433 171426 41 541
41 M 2020 03935 171432 35, 41 660
41 M 2020 01748 171435 35, 41 593
41 M 2020 03696 171436 41 644
41 M 2020 02860 171440 16, 35, 41 619
41 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,

17, 21, 22,
40, 41, 42

712

41 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

41 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

41 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

41 M 2017 07473 171476 41, 42 555
41 M 2011 02292 171488 35, 39, 41 545
41 M 2020 04521 171491 25, 35, 41, 44 721
41 M 2016 03690 171493 41 552
41 M 2019 06714 171499 41 573
41 M 2020 01716 171511 41 592
41 M 2020 04002 171512 38, 41 672
41 M 2020 02294 171513 39, 41, 45 605
41 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

41 M 2018 07124 171519 9, 16, 41 561
41 M 2020 04776 171524 16, 35,

38, 41, 42
779

41 M 2020 04107 171531 35, 41 682
41 M 2020 04110 171532 38, 41 682
41 M 2020 01823 171542 16, 35,

39, 41, 45
594

41 M 2018 03312 171543 41 556
41 M 2020 03411 171546 35, 39, 41 637
41 M 2020 04450 171554 9, 28, 41, 42 714
41 M 2020 04775 171558 16, 35,

38, 41, 42
778

41 M 2016 02133 171577 16, 35, 41 552
41 M 2020 04603 171582 35, 38, 41, 42 736
41 M 2020 02828 171590 16, 41 617
41 M 2020 02651 171598 35, 41 610
41 M 2020 00297 171599 41 581
41 M 2020 02830 171601 9, 16, 35,

40, 41, 42
618

41 M 2012 00023 171603 41 547
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41 M 2012 00021 171604 41 546
41 M 2012 00022 171605 41 546
41 M 2020 04689 171612 9, 25, 28, 41 755
41 M 2012 01052 171623 9, 16, 35,

41, 42
548

41 M 2020 03477 171640 9, 16, 41 639
41 M 2020 02332 171645 36, 41 606
41 M 2019 08567 171650 41, 43 579
41 M 2011 01164 171651 35, 41 539
41 M 2020 03559 171660 38, 41, 42, 44 642
42 M 2020 04083 171152 9, 16, 38,

41, 42
678

42 M 2020 04780 171166 20, 42 779
42 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

42 M 2020 03997 171233 9, 37, 38, 42 669
42 M 2020 04810 171266 9, 42 784
42 M 2020 04772 171273 16, 35, 36,

38, 42, 45
778

42 M 2020 04815 171277 42 788
42 M 2020 01018 171306 35, 38, 41, 42 583
42 M 2020 03059 171311 9, 16, 35,

38, 41, 42
623

42 M 2020 04366 171325 42, 45 702
42 M 2020 04364 171326 42, 45 702
42 M 2020 04569 171336 9, 35, 42 730
42 M 2020 04345 171342 42 700
42 M 2020 02108 171346 16, 35, 41, 42 599
42 M 2020 04298 171378 35, 36,

37, 41, 42
693

42 M 2020 03706 171388 37, 40, 42 645
42 M 2020 04756 171391 9, 35, 37,

38, 42
772

42 M 2020 04757 171392 9, 35, 37,
38, 42

773

42 M 2020 04753 171393 9, 35, 37,
38, 42

769

42 M 2020 04755 171394 9, 35, 37,
38, 42

770

42 M 2020 04399 171405 35, 37, 42 705
42 M 2020 04544 171433 42 726
42 M 2020 03714 171437 5, 31, 35,

42, 44
646

42 M 2020 04431 171446 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

712

42 M 2020 04428 171447 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2020 04425 171448 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

710

42 M 2020 04430 171449 1, 5, 8, 16,
17, 21, 22,
40, 41, 42

711

42 M 2020 04709 171465 35, 42 760
42 M 2020 04235 171475 42, 44 692
42 M 2017 07473 171476 41, 42 555
42 M 2020 03322 171481 20, 35,

37, 40, 42
634

42 M 2018 05095 171490 6, 7, 9,
35, 37, 42

558

42 M 2020 02443 171495 42 608
42 M 2020 04024 171508 9, 42 672
42 M 2020 02801 171520 9, 42 615
42 M 2020 02016 171522 42 597
42 M 2020 02017 171523 42 597
42 M 2020 04776 171524 16, 35,

38, 41, 42
779

42 M 2020 04045 171529 35, 36, 37, 42 675
42 M 2020 04570 171530 35, 36, 37, 42 731
42 M 2018 05115 171538 42 559
42 M 2020 04624 171541 9, 35, 42 739
42 M 2020 02025 171549 16, 35, 42, 45 598
42 M 2020 04450 171554 9, 28, 41, 42 714
42 M 2020 04775 171558 16, 35,

38, 41, 42
778

42 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,
37, 38, 39,
40, 42, 45

750

42 M 2020 04532 171562 9, 35, 42, 43 724
42 M 2020 04825 171563 42 791
42 M 2020 03853 171580 35, 42, 44 657
42 M 2020 04603 171582 35, 38, 41, 42 736
42 M 2020 04821 171583 20, 35,

37, 40, 42
790

42 M 2020 02830 171601 9, 16, 35,
40, 41, 42

618

42 M 2012 01052 171623 9, 16, 35,
41, 42

548

42 M 2020 04732 171641 5, 35, 40,
42, 44

765

42 M 2020 02692 171646 35, 37, 42 611
42 M 2020 02909 171647 35, 37, 42 620
42 M 2017 06257 171652 35, 42 555
42 M 2020 03559 171660 38, 41, 42, 44 642
43 M 2020 03971 171159 28, 29,

30, 32, 43
666

43 M 2020 04639 171167 35, 37, 41, 43 740
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43 M 2019 06713 171171 29, 30, 31,
32, 35, 43

572

43 M 2020 03778 171174 16, 30, 35, 43 649
43 M 2020 03779 171175 16, 30, 35, 43 650
43 M 2020 03814 171176 41, 43 654
43 M 2020 03812 171178 43 653
43 M 2020 03921 171185 43 658
43 M 2020 03771 171186 43 648
43 M 2020 04791 171191 43 781
43 M 2020 04619 171220 30, 43 738
43 M 2020 04573 171265 41, 43 732
43 M 2020 03938 171272 30, 35, 43 660
43 M 2020 04506 171296 43 719
43 M 2020 04652 171315 43 742
43 M 2020 04828 171319 43 791
43 M 2020 02110 171333 35, 43 599
43 M 2020 03841 171334 43 656
43 M 2020 04166 171335 43 688
43 M 2020 04713 171350 29, 31, 35,

39, 41, 43
761

43 M 2020 03964 171356 35, 43 665
43 M 2016 08001 171357 29, 30,

32, 33, 43
552

43 M 2015 04997 171359 29, 30, 32, 43 549
43 M 2020 04749 171370 43 768
43 M 2020 04299 171371 30, 32, 35, 43 693
43 M 2011 04982 171383 41, 43, 44 546
43 M 2020 00358 171415 25, 35, 43 582
43 M 2019 07429 171460 29, 35, 43 576
43 M 2019 07430 171461 29, 35, 43 576
43 M 2020 03655 171469 43 643
43 M 2018 06491 171480 29, 31, 43, 44 560
43 M 2020 04608 171503 30, 35, 43 737
43 M 2020 02331 171509 39, 43 606
43 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

43 M 2020 04532 171562 9, 35, 42, 43 724
43 M 2019 00768 171579 43 562
43 M 2020 03473 171602 29, 30, 31,

32, 33, 35, 43
638

43 M 2020 04129 171616 29, 30, 43 683
43 M 2020 04130 171617 29, 30, 43 684
43 M 2020 04728 171624 43 763
43 M 2020 04729 171625 43 763
43 M 2020 04727 171626 43 763
43 M 2020 04841 171637 30, 35, 39, 43 797
43 M 2020 04700 171642 37, 43 758
43 M 2019 08567 171650 41, 43 579
44 M 2020 02836 171150 44 619

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2020 01229 171173 41, 44 585
44 M 2020 04747 171210 3, 5, 10,

25, 26, 30,
35, 42, 44

766

44 M 2020 04789 171215 44 781
44 M 2020 04440 171218 35, 41, 44 713
44 M 2019 07267 171258 7, 31, 35,

39, 44
575

44 M 2019 07710 171260 44 578
44 M 2015 05189 171270 35, 44 549
44 M 2020 03817 171300 44 654
44 M 2020 04328 171329 44 698
44 M 2020 02802 171341 35, 41, 44 616
44 M 2011 04982 171383 41, 43, 44 546
44 M 2020 03714 171437 5, 31, 35,

42, 44
646

44 M 2020 04235 171475 42, 44 692
44 M 2018 06491 171480 29, 31, 43, 44 560
44 M 2020 04521 171491 25, 35, 41, 44 721
44 M 2020 04730 171518 44 764
44 M 2019 00603 171540 10, 44 562
44 M 2020 04001 171544 44 671
44 M 2020 03853 171580 35, 42, 44 657
44 M 2020 04732 171641 5, 35, 40,

42, 44
765

44 M 2020 01007 171648 31, 40, 44 583
44 M 2020 03559 171660 38, 41, 42, 44 642
45 M 2020 04009 171243 9, 16, 35,

36, 41, 45
672

45 M 2020 03166 171253 45 629
45 M 2020 03948 171271 35, 41, 45 664
45 M 2020 04772 171273 16, 35, 36,

38, 42, 45
778

45 M 2020 02768 171299 41, 45 614
45 M 2020 03976 171307 9, 45 666
45 M 2020 02447 171312 45 608
45 M 2020 04366 171325 42, 45 702
45 M 2020 04364 171326 42, 45 702
45 M 2020 03851 171363 41, 45 656
45 M 2020 04820 171474 45 790
45 M 2020 02294 171513 39, 41, 45 605
45 M 2020 03021 171515 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

622

45 M 2020 01823 171542 16, 35,
39, 41, 45

594

45 M 2020 02025 171549 16, 35, 42, 45 598
45 M 2020 04673 171560 4, 9, 35,

37, 38, 39,
40, 42, 45

750
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45 M 2020 04643 171564 19, 35, 39, 45 741
45 M 2020 04642 171565 19, 35, 39, 45 741
45 M 2020 04937 171581 45 798
45 M 2020 05235 171470 45 799
45 M 2020 05341 171471 38, 39, 45 799
45 M 2020 05617 171472 45 800
45 M 2020 05831 171473 45 800



4. MODIFIC{RI ÔI TRANSMITERI DE
DREPTURI
conform Legii 84/1998, republicat|:

- modific|ri neesenÛiale ale m|rcii - art. 37
- modific|ri nume titular - art. 38
- modific|ri adres| titular - art. 38
- modific|ri nume Õi adres| titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parÛiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenÛe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra m|rcilor
- modific|ri în situaÛia juridic| a m|rcilor înregistrate
  pe cale internaÛional|



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL
NAȚIONAL AL
MĂRCILOR
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MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

M 2020
08438/
20/11/2020

SIENNA TERASE DANUBIENE
MERLOT PREMIUM OAK

APPELLATION VANJU
MARE CONTROLÈE

SIENNA TERASE DANUBIENE
MERLOT PREMIUM OAK

M 2020
02595/
22/04/2020

CODRUL BOIERESC
preparate cu meșteșug

CODRUL BOIERESC preparate cu
meșteșug

M 2020
07543/
21/10/2020

PAPABOX PAPABOX
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

029161
021398

ROTEC S.A. SOCIETATEA
COMERCIALA "ROTEC"
S.A., STR. ALEEA
INDUSTRIEI NR.12,
BUZAU, ROMANIA,
BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

S.C. ROTEC S.R.L., STR.
ALEEA INDUSTRIEI
NR.12, BUZAU,
ROMANIA, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

01/1997

032464
023245

THE LIMITED LIMITED IP
ACQUISITION LLC, 9
WEST 57TH STREET, 31
ST FLOOR, NEW YORK,
NY 10019, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

THE LIMITED LLC (a
Delaware limited liability
company), 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/1998

M 2001
01064
043623

@ LITERA SC DOL E-TAIL SRL,
STR. FĂINARI NR. 3,
BIROU 1-6, ETAJ 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DIVERTA ONLINE S.R.L.,
STR. FĂINARI NR. 3,
BIROU 1-6, ETAJ 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

06/2001

M 2001
02520
047520

THE LIMITED LIMITED IP
ACQUISITION LLC, 9
WEST 57TH STREET, 31
ST FLOOR, NEW YORK,
NY 10019, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

THE LIMITED LLC (a
Delaware limited liability
company), 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

02/2002

M 2010
03124
110764

SC MARAVET S.R.L.,
STR. MARAVET NR.
1, JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430016,
MARAMUREȘ, ROMANIA

11/2010

M 2010
05872
111190

PUROLATOR PUROLATOR FILTERS
NA LLC, 3200
NATAL STREET,
FAYETTEVILLE, NORTH
CAROLINA, 28306,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MANN+HUMMEL
PUROLATOR FILTERS
NA LLC, 3200
NATAL STREET,
FAYETTEVILLE, NORTH
CAROLINA, 28306,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/2010

M 2011
00339
117205

ADMINISTRAŢIE.RO SC AGENTIA OSC SRL,
STR. SPITAL PASCANU
NR. 15, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

OAMENI ŞI COMPANII
SRL, STR. SPITAL
PASCANU NR. 15,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

04/2012

SC MARAVET S.A.,
STR. MARAVET NR.1, 
JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430016,
MARAMUREȘ, ROMANIA

maravet ANIMAL 
HEALTH PRODUCTS 
INFOVETERINAR 
WWW.INFOVETERINAR.
COM
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

edumanager.ro SC AGENTIA OSC SRL,
STR. SPITAL PASCANU
NR. 15, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

OAMENI ŞI COMPANII
SRL, STR. SPITAL
PASCANU NR. 15,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

10/2011

M 2011
00345
119547

eurourbanism.ro SC AGENTIA OSC SRL,
STR. SPITAL PASCANU
NR. 15, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

SC AGENTIA OSC SRL,
STR. SPITAL PASCANU
NR. 15, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

08/2012

M 2011
02344
115543

LEX2010 COMPANIA DE
INFORMATICA NEAMT
SA, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 29,
JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMT,
ROMANIA

COMPANIA DE
INFORMATICA NEAMT
S.R.L, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 29,
JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMT,
ROMANIA

11/2011

M 2011
02682
139727

12/2015

M 2011
02684
139728

12/2015

M 2012
00689
119723

SC VERTIGO
SOLUTIONS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ET. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2012
00858
119727

XPan SC ZENTYSS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ET. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC VERTIGO
SOLUTIONS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ET. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2018
02840
157523

MEGAFERT SC REDOXIM SRL,
CALEA LUGOJULUI
NR. 3, JUDEŢUL TIMIŞ,
GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

AGRII ROMANIA SRL,
CALEA LUGOJULUI
NR. 3, JUDEŢUL TIMIŞ,
GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2018

M 2020
03714

Atlas S.C. REDOXIM S.R.L.,
CALEA LUGOJULUI
NR. 3, JUD. TIMIS,
GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

AGRII ROMÂNIA SRL,
CALEA LUGOJULUI
NR. 3, JUD. TIMIS,
GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

FireXpert SC ROMTEC AUSTRIA
SRL, BD. POITIERS,
NR.58A, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

ROMTEC AUSTRIA
SRL, BD. POITIERS,
NR.58A, JUD. IAŞI,
IAŞI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BrakeXpert SC ROMTEC AUSTRIA
SRL, BD. POITIERS,
NR.58A, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

ROMTEC AUSTRIASRL, 
BD. POITIERS NR.58A, 
JUD. IAŞI, IAŞI, 
ROMANIA

SC ZENTYSS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ET. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ZENTYSS BRINGING 
COMFORT

M 2011
00342
115313
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Modificări adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

003887
016986

MOODY'S MIS QUALITY
MANAGEMENT
CORP, SUITE 20,
SILVERSIDE CARR
EXECUTIVE CENTER,
501 SILVERSIDE ROAD,
WILMINGTON, 19809,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MIS QUALITY
MANAGEMENT
CORP, 7 WORLD
TRADE CENTER, 250
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NY 10007,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/1994

004521
002367

CHLORIDE CHLORIDE GROUP
LIMITED, C/O VERTIV,
TOR, SAINT-CLOUD
WAY, MAIDENHEAD,
SL6 8 BN, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

CHLORIDE GROUP
LIMITED, C/O VERTIV,
FRASER ROAD, PRIORY
BUSINESS PARK,
BEDFORD, MK44
3 BF, C/O VERTIV,
FRASER ROAD, PRIORY
BUSINESS PARK, ,
BEDFORD K44 3 BF,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

07/1994

005649
007081

ACE FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTARE (PE) 65010,
ITALIA

01/1995

005679
007159

SCHLUMBERGER SCHLUMBERGER
LIMITED
(SCHLUMBERGER N.V.),
277 PARK AVENUE,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SCHLUMBERGER
LIMITED
(SCHLUMBERGER N.V.),
5599 SAN FELIPE, 16TH
FLOOR, HOUSTON,
77056, TEXAS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/1994

032464
023245

THE LIMITED THE LIMITED LLC (a
Delaware limited liability
company), 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

THE LIMITED LLC
(a Delaware limited
liability company), 2801
WEST TYVOLA ROAD,
CHARLOTTE, 28217,
CAROLINA DE NORD,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

04/1998

042867
029108

FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTORE (PE), ITALIA

12/1998
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marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

045489
033229

Wyeth LLC, 235 EAST
42 ND, STREET, US,
NEW YORK, 10017, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

08/1999

051389
035408

HYUNDAI HYUNDAI
CORPORATION, 226,
SHINMUNRO-1KA,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI
CORPORATION, 25,
YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

12/1999

056624
040611

11/2000

M 2000
04866
043616

ASOCIATIA PRESEI
AUTO DIN ROMANIA,
STR. POLONĂ NR.
92, BL. 17A+B, SC.
3, AP. 102, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASOCIATIA PRESEI
AUTO DIN ROMANIA,
STR. GRIGORE
ROMNICEANU, NR.
19 - 21, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2001

M 2001
00254
045262

09/2001

M 2001
00334
046843

SC QUICK BEST FOOD
SRL, STR. GOLOVITA
NR. 1, ET. 1, CAMERA 5,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC QUICK BEST FOOD
SRL, CALEA GRIVITEI
NR. 182A, ET. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2002

M 2001
00683
045532

ULTRAMED EVYAP SABUN YAG
GLISERIN SAN VE
TIC AS, AYAZAGA,
CENDERE YOLU
10, 80670 LEVENT.,
ISTANBUL, 80670,
TURCIA

EVYAP SABUN YAG
GLISERIN SAN VE TIC
AS, ISTANBUL DERI
ORGANIZE SANAYI
BOLGESI GUDERI
CADDESI, NO: 1, X-1
OZEL PARSEL, TUZLA-
ISTANBUL, TURCIA

10/2001

EFECTIN Wyeth LLC, 5 GIRALDA
FARMS, MADISON
07940, US

KONGA SC LEBON TRADING
SRL, ŞOS. OLTENIŢEI
NR. 202, CLĂDIRE
ATELIER MECANIC,
JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 
ILFOV, ROMANIA

SC LEBON
TRADING SRL, STR.
FANTANELOR, NR.1, 
C1+ C2/3, POZIŢIA
CADASTRALĂ 626,
JUD. DÂMBOVIŢA,
PUCIOASA, 
DAMBOVIȚA, ROMANIA

KENTUCKY
FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL
HOLDINGS LLC,
1441 GARDINER
LANE, LOUISVILLE,
KENTUCKY, 40213,
SUA

KENTUCKY
FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL
HOLDINGS LLC, 7100
CORPORATE DRIVE,
PLANO, TX 75024, SUA

MAŞINA ANULUI ÎN 
ROMÂNIA

KFC POPCORN 
CHICKEN

WU XING MÂNCARE 
CHINEZEASCĂ
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2001
01064
043623

@ LITERA DIVERTA ONLINE S.R.L.,
STR. FĂINARI NR. 3,
BIROU 1-6, ETAJ 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DIVERTA ONLINE
S.R.L., STR. DRUMUL
SĂBĂRENI NR. 24-26,
CLĂDIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101C, ETAJ 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2001

M 2001
01269
045966

GMB SC GMB COMPUTERS
SRL, B-DUL.
FERDINAND NR. 32,
CONSTANŢA, 8700,
CONSTANȚA, ROMANIA

11/2001

M 2001
01423
047274

CITICONNECT CITIGROUP INC., 399
PARK AVENUE, NEW
YORK, NEW YORK,
10043 NY, S.U.A, .,
10043, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CITIGROUP INC, 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NEW YORK
10013, S.U.A., NEW
YORK, 10043, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

01/2002

BIGOTTI SC GRAFFITTI 94 RBI
PRODCOM SRL, STR.
BĂICULEŞTI NR. 13,
BLOC B9, SC. A, ET.
9, AP. 37, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 7000,
ROMANIA

SC GRAFFITTI 94
RBI PRODCOM SRL,
STR. FREDERIC
CHOPIN, NR. 46, SC.
1, PARTER, AP. 3,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2001

M 2001
02520
047520

THE LIMITED THE LIMITED LLC (a
Delaware limited liability
company), 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

THE LIMITED LLC
(a Delaware limited
liability company), 2801
WEST TYVOLA ROAD,
CHARLOTTE, 28217,
CAROLINA DE NORD,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

02/2002

M 2001
05959
051976

01/2003

M 2003
03122
055809

GANDUL MATZEI SC STANDARD VISION
SRL, ŞOS. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 39, BL. 32,
ET. 5, SC. B, AP. 60,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC STANDARD VISION
SRL, ALEEA ILIA, NR.
5, CAM. 3, BL. 57,
SC. A, ET. 6, AP. 31,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2003

SC GMB COMPUTERS
SRL, STR. TRAIAN 68A,
PARTER ŞI ETAJUL 1, 
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 8700,
CONSTANȚA, ROMANIA

GANT GANT AB, 131 92
NACKA STRAND,
STOCKHOLM,  SUEDIA

GANT AB, P.O.BOX
27021, 10 251 ,
SWEDEN, STOCKHOLM,
SUEDIA

M 2001
02413
046541
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Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2003
03123
055710

MUSICVISION SC STANDARD VISION
SRL, ŞOS. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 39, BL. 32,
ET. 5, SC. B, AP. 60,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC STANDARD VISION
SRL, ALEEA ILIA, NR.
5, CAM. 3, BL. 57,
SC. A, ET. 6, AP. 31,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2003

M 2003
03124
055810

ZDOB ŞI ZDUB SC STANDARD VISION
SRL, ŞOS. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 39, BL. 32,
ET. 5, SC. B, AP. 60,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC STANDARD VISION
SRL, ALEEA ILIA, NR.
5, CAM. 3, BL. 57,
SC. A, ET. 6, AP. 31,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2003

M 2003
03125
055711

ROMANITZA SC STANDARD VISION
SRL, ŞOS. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 39, BL. 32,
ET. 5, SC. B, AP. 60,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC STANDARD VISION
SRL, ALEEA ILIA, NR.
5, CAM. 3, BL. 57,
SC. A, ET. 6, AP. 31,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2003

M 2003
05902
059274

HYUNDAI HYUNDAI
CORPORATION, 226,
SHINMUNRO-1KA,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI
CORPORATION, 25,
YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

07/2004

M 2005
02603
068691

HYUNDAI HYUNDAI
CORPORATION, 226,
SHINMUNRO-1KA,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI
CORPORATION, 25,
YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

01/2006

M 2005
12516
075689

SC CHORUS
MARKETING AND
DISTRIBUTION SRL,
STR.TIMISULUI NR.1,
JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, ROMANIA

SC CHORUS
MARKETING AND
DISTRIBUTION SRL,
STRADA ARAD,NR.12,
BLOC PS 14 A, SCARA
3, PARTER, MUNICIPIUL
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

12/2006

M 2006
04315
086367

HYUNDAI HYUNDAI
CORPORATION, 226,
SHINMUNRO-1KA,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI
CORPORATION, 25,
YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

11/2007

M 2006
09145
079696

OXICOLOR FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTORE (PE) 65010,
ITALIA

05/2007

CHORUS ELECTRIC 
ECHIPAMENTE 
SI SOLUTII
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M 2006
10282
080615

ACE OXICOLOR FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTORE (PE), 65010,
ITALIA

06/2007

M 2008
01670
092923

GLOBAL CITY Global City Business
Park S.R.L., STR.
TIPOGRAFILOR NR.
11-15, CLĂDIREA
S-PARK, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Global City Business
Park S.R.L., ŞOS.
BUCUREŞTI NORD,
NR. 10, GLOBAL CITY
BUSINESS PARK,
CLĂDIREA O21,
ET. 10, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

06/2008

M 2008
07313
097242

HYUNDAI HYUNDAI
CORPORATION, 226,
SHINMUNRO-1KA,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI
CORPORATION, 25,
YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

12/2008

M 2009
07738
105774

ING ECONOMII PENTRU
COPII

ING GROEP NV,
AMSTELVEENSEWEG
500, AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 888,
1102 MG, POSTBUS
1800, 1000BV,,
AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

01/2010

M 2009
07739
105775

ING Economii ING GROEP NV,
AMSTELVEENSEWEG
500, AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 888,
1102 MG, POSTBUS
1800, 1000BV,
AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

01/2010

M 2010
00892
108996

I LOVE APUSENI CLUBUL ECOLOGIC
TRANSILVANIA, STR.
SINDICATELOR NR. 3,
AP. 6, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400029, CLUJ,
ROMANIA

CLUBUL ECOLOGIC
TRANSILVANIA, STR.
BUNĂ ZIUA, NR. 82, AP.
1, CLUJ NAPOCA, JUD.,
CLUJ, ROMANIA

09/2010

M 2010
04723
111131

AQUA BILBOR S.R.L.,
STR. LIBERTĂȚII NR. 20,
JUDEȚ MARAMUREȘ,
LOCALITATEA BORȘA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

AQUA BILBOR S.R.L.,
SAT TUNARIUSTR. 1
DECEMBRIE, NR. 144
- 148, BIROUL NR. 1,
ET. 1 JUDEȚ ILFOV,
COMUNA TUNARIU,
ILFOV, ROMANIA

12/2010bilbor puritate de la 
altitudine
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M 2010
04972
111701

TRANSFER BUSINESS DRAGAN LUCA
CONSTANTIN, STR.
BETHLEN GABOR,
NR. 9, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540181,
MUREȘ, ROMANIA

DRAGAN LUCA
CONSTANTIN, STR.
COLŢEI, NR. 7, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 540181,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2011

M 2010
05012
111705

bilbor puritate din inima
munţilor

AQUA BILBOR S.R.L.,
STRADA 1 DECEMBRIE,
NR. 144-148, BIROUL
NR. 1, ET. 1, JUDETUL
ILFOV, SAT TUNARI,
COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA

AQUA BILBOR S.R.L.,
STRADA 1 DECEMBRIE,
NR. 144-148, BIROUL
NR. 1, ET. 1, JUDETUL
ILFOV, SAT TUNARI,
COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA

01/2011

M 2010
05192
111766

Travel Buzz SC ACCENT TRAVEL
& EVENTS SRL, BDUL
FERDINAND I, NR. 74A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021383, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC ACCENT TRAVEL
& EVENTS SRL,
SOS. MIHAI BRAVU
NR. 215, SUBSOL
PARTER CAM. 1-4,
SECT. 2, , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2011

M 2010
07567
113766

media concept store SC MEDIA CONCEPT
STORE SRL, STR.
ZINCA GOLESCU NR.
21, AP. 8, SECTOR
6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIA CONCEPT
STORE SRL, STR.
DEZROBIRII, NR. 14, BL.
24, SC. C, ET. 4, AP. 59,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2011

M 2010
08558
114793

FREE RIDER SC VERSUS SEVEN
MEDIA GRUP SRL,
CALEA DOROBANŢI
NR. 111-131, BL.
9, SC. E, AP. 137,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC VERSUS SEVEN
MEDIA GRUP SRL,
STR. URUGUAY, NR.
2, FOSTA BRÎNCUȚEI,
CAM. NR. 1, BL. 8,
ET. 1, AP. 6, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2011

M 2010
08741
114074

SC BARBONE
DISTRIBUTIONE
SRL, STR. FRAŢII
BUZEŞTI NR. 28,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC BARBONE
DISTRIBUTIONE SRL,
STR. CALUGARENI
NR. 69, CAMERA 1,
MAGURELE, ILFOV,
ROMANIA

04/2011

FERMA VECHE VASILE MARIUS
IRIMITA , NR. 812, SAT
FRATAUTII - VECHI,
JUDEŢUL SUCEAVA,
COMUNA FRATAUTII-
VECHI, SUCEAVA,
ROMANIA

04/2011VASILE MARIUS 
IRIMITA, STR. ŞTEFAN 
CELMARE 101C, JUD.
SUCEVA, RĂDĂUŢI,
SUCEAVA, ROMANIA

B BARBONE 
DISTRIBUTIONE

M 2010
08941
113702
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SC NOVALCT SRL,
JUD. CĂLĂRAŞI,
SAT ŞTEFĂNEŞTI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

09/2011

M 2010
09065
127071

11/2013

M 2010
09114
115900

SC EXPO MARKET
ALIMENT SRL, STR.
FÂNTÂNICA, NR. 36,
SECT. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC EXPO MARKET
ALIMENT SRL, STR.
FÂNTÂNICA, NR.
36, LOT 5, CORP
ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 3,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2010
09166
147418

06/2017

M 2010
09376
123882

AUTOMARKET SC IMEDIA PLUS
GROUP SA, BD. PIERRE
DE COUBERTIN NR.
3-5, OFFICE BUILDING,
ETAJ 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2013

M 2010
09400
123509

SC PROLEG GUARD
SECURITE SRL, STR.
DUMBRAVEI NR. 9,
AP. 8, JUD. MUREŞ,
SIGHIŞOARA, 545400,
MUREȘ, ROMANIA

SC PROLEG GUARD
SECURITE SRL, STR.
ANDREI MUREŞANU,
NR. 59/C, JUD. MUREŞ,
SIGHIŞOARA, 545400,
MUREȘ, ROMANIA

04/2013

M 2010
09404
119401

CAP DE LUP SC BUDUREASCA
SRL, STR. TOHANI FN,
JUDEŢUL PRAHOVA,
MIZIL, 105800, ROMANIA

SC BUDUREASCA SRL,
SAT GURA VADULUI,
NR. 472, CLĂDIREA
C5, CAMERA 8, JUD.
PRAHOVA, COMUNA
GURA VADULUI, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

08/2012

SC NOVALCT SRL, SAT
ŞTEFĂNEŞTI, DN3 -
KM 56, TARLAUA 49/4.
PARCELE 7 - 8, JUD.
CĂŞĂRAŞI, COMUNA
ILEANA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

STALINGRAD SC ZAREA SA, 
PIATRACETEI, NR. 1, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

SC ZAREA SA,
BULEVARDUL
BUCUREŞTII NOI,
NR. 176, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

NUTRITARA CALIN ALEXANDRU
NEDELCU, 
STR.  STANISLAV 
CIHOSCHINR. 13, 
AP. 1, SECTOR1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

CALIN ALEXANDRU
NEDELCU,
INTR. GRIGORE
ALEXANDRESCU,
NR. 6, AP. 1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC IMEDIA PLUS
GROUP SA, CALEA
VITAN 6 - 6A, CLĂDIREA
B CAMERA 4, NR. 21,
SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

Rupi natural, sănătos, 
tradiţional

PROLEG GUARD 
SECURITE

REVISTA PIEŢEI 
ALIMENTARE DE 
GROSS 1912

M 2010
08999
115082
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Credit până la salariu VIVA CREDIT IFN SA,
SPL. UNIRII NR. 16,
BL. B7, ET. 7, CAM 704,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040035, BUCUREȘTI,
ROMANIA

06/2011

M 2011
00073
116577

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
00196
115024

Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN SCA, ŞOS.
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
1A, BUCHAREST
BUSINESS PARK,
CORP A, INTR. A, ET. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013681, BUCUREȘTI,
ROMANIA

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN SCA, STR.
BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 18,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020276, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/2011

M 2011
00237
115222

SC EUROEXPO FAIRS
SRL, STR. MOISE
NICOARĂ, NR.20,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC EUROEXPO
FAIRS SRL, BD.
EXPOZIŢIEI, NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
00302
114885

ING Home'Pay ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA
BUCURESTI, ŞOS.
KISELEFF 11-13,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011342, ROMANIA

09/2011

M 2011
00302
114885

ING Home'Pay ING GROEP NV,
AMSTELVEENSEWEG
500, AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

ING GROEP NV,
BIJLMERDREEF 106,
AMSTERDAM, 1102CT,
TARILE DE JOS

09/2011

VIVA CREDIT IFN
SA, B-DUL IANCU DE
HUNEDOARA, NR. 8,
BL. H3, ET. 4, SECTOR1, 
BUCUREȘTI, 011742,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60, 
CAM. 3, ET. 1, 
SECTOR3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA
BUCURESTI,
STR.AV.POPIŞTEANU,
NR.54A, EXPO
BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 3, BIROUL
AMSTERDAM BROKER,
ETJ.6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012095,
BUCUREȘTI, ROMANIA

babyboom Târg pentru 
copii

M 2011
00009
114314
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M 2011
00333
139380

STUDIO 80 SC BEST STIL SRL,
STR. DR. VASILE SION
NR. 1-9, BL. 15, SC.
4, PARTER, AP. 103,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
10159, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC BEST STIL SRL,
STR. ION MIHALACHE,
NR. 3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 10159, ILFOV,
ROMANIA

12/2015

M 2011
00371
114650

SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL, STR.
TURNU MAGURELE
270 D, CORP C1/1,
BIROU 3, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2011

M 2011
00564
115132

ZIUA DE VEST UNIUNEA EUROPEANA
BANAT DIN ROMANIA,
STR. LINISTEI NR. 54A,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

UNIUNEA EUROPEANA
BANAT DIN ROMANIA,
BD. GENERAL ION
DRAGALINA, NR. 16,
AP. 2,, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2011

M 2011
01532
163686

OPTIMA SC VECTOR
INTERNATIONAL SRL,
ALEEA BAIUT NR. 4,
BL. C7BIS, SC. A, AP. 9,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC VECTOR
INTERNATIONAL
SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI,
NR.319, SECTORUL 6,
OBIECTIV 19B, PARTER
+ETAJ 1+ETAJ 2,
SCARA 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2019

M 2011
01734
115340

EVOLUS E.I. DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007
MARKET STREET,
WILMINGTON, DE
19898, STATELE UNITE
ALE AMERICII

E.I. DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 974
CENTRER ROAD,
WILMINGTON, DE
19805, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

10/2011

M 2011
01769
116164

SINCERITATE SC DOMENIUL
COROANEI SEGARCEA
SRL, STR. DEALUL
VIILOR NR. 108,
JUDETUL DOLJ,
SEGARCEA, 205400,
ROMANIA

SC DOMENIUL
COROANEI SEGARCEA
SRL, STR. UNIRII,
NR. 4A, JUD. DOLJ,
SEGARCEA, 205400,
DOLJ, ROMANIA

02/2012

SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL,
ALEEA HUEDIN, NR.
5, BL. 3, SC. 1, ET.
4, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TFS Team First 
Software& Consulting
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SC NANOCHEM SRL,
ŞOSEAUA GĂRII
CĂŢELU NR. 174,
CORP C24, PARTER,
CAMERELE 1-5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032995, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC NANOCHEM SRL,
STR. DRUMUL INTRE
TARLALE NR. 160-174,
HALA 10, BIROUL
NR. 2, ET. 1, CORP C,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
02231
119607

DONCAFE STRAUSS COFFEE
BV, PROF. J. H.
BAVINCKLAAN 2,
AMSTERDAM, NL-1183
AT, TARILE DE JOS

STRAUSS COFFEE
BV, PROF. J. H.
BAVINCKLAAN 2,
AMSTELVEEN, NL-1183
AT, TARILE DE JOS

08/2012

M 2011
02292
171488

SC CITY COMPASS SRL,
STR. ANASTASIE PANU
NR. 15, BL. D2, SC. 1,
ET. 3, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC CITY COMPASS SRL,
STR. NICOLAE IORGA
NR. 5, BIROUL 11, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2021

M 2011
02344
115543

LEX2010 COMPANIA DE
INFORMATICA NEAMT
S.R.L, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 29,
JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMT,
ROMANIA

COMPANIA DE
INFORMATICA NEAMT
S.R.L, STR. MIHAI
EMINESCU, BLOC
D10, PARTER, PIATRA
NEAMT, 610028, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2011

M 2011
02376
115508

SC INTELIFORM SRL,
STR. PESTALOZZI NR.
20 A, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

SC INTELIFORM SRL,
CALEA MOŞNITEI,
NR. 21, CAMERA
1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2011

M 2011
02545
115996

TEAMPOS SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL,
ALEEA HUEDIN, NR.
5, BL. 3, SC. 1, ET.
4, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL, STR.
TURNU MAGURELE
270D, CORP C1/1,
BIROU 3, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
02546
115997

TEAMSAL SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL,
ALEEA HUEDIN, NR.
5, BL. 3, SC. 1, ET.
4, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL, STR.
TURNU MAGURELE
270D, CORP C1/1,
BIROU 3, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

i inteliform 
ENGINEERING 
SOLUTIONS we speed
up your work

City COMPASS Feel 
at Home!

Nanochem cea mai 
căutată tehnologie

M 2011
02042
115407



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

887

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
02547
115998

TEAMACCOUNT SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL,
ALEEA HUEDIN, NR.
5, BL. 3, SC. 1, ET.
4, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL, STR.
TURNU MAGURELE
270 D, CORP C1/1,
BIROU 3, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
02549
115999

TEAMAPPS SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL,
ALEEA HUEDIN, NR.
5, BL. 3, SC. 1, ET.
4, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL, STR.
TURNU MAGURELE 270
D, CORP 1/1, BIROU
3, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

GLOBALAPPS SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL,
ALEEA HUEDIN, NR.
5, BL. 3, SC. 1, ET.
4, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING SRL, STR.
TURNU MAGURELE
270D , CORP C1/1,
BIROU 3, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
02553
115761

SC BORO INFO SRL,
STR. IZVORULUI NR. 13/
A, JUDEŢUL HARGHITA,
ODORHEIU-SECUIESC,
535600, HARGHITA,
ROMANIA

SC BORO INFO SRL,
STR. CLĂDIŞENI,
NR. 33, JUDEŢUL
HARGHITA, ODORHEIU-
SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

11/2011

M 2011
02626
115648

SC URSUS BREWERIES
SA, CALEA VICTORIEI
NR. 145, ET. 4-5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC URSUS BREWERIES
SA, ŞOSEAUA PIPERA,
NR. 43, CORP A, ET. 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
02738
116384

GABRIEL LOGIN, STR.
PRINCIPALĂ NR. 155,
JUDEŢUL BISTRIŢA-
NĂSĂUD, COMUNA
DUMITRA, 427075,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

GABRIEL LOGIN, STR.
PRINCIPALA, NR. 14,
JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD,
SIGMIR, 427075,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

02/2012

M 2011
02928
117324

URSUS nefiltrata SC URSUS BREWERIES
SA, CALEA VICTORIEI
NR. 145, ET. 4-5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC URSUS BREWERIES
SA, ŞOSEAUA PIPERA,
NR. 43, CORP A, ET. 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2012

T Transilvania Broker 
Broker de Asigurare

Expo GastroPan 
BAKERY HOSPITALITY 
FOOD SERVICE

M 2011
02551
116000

URSUS FABRICA DE 
BERE Fondat 1878 Cluj
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M 2012
00372
119720

Gnet SC ZENTYSS SRL,
STR. ALEXANDRU
MARGHILOMAN, NR.
130, ET. 2, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

SC ZENTYSS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ETJ.2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2012
00373
119875

W Dez SC ZENTYSS SRL,
STR. ALEXANDRU
MARGHILOMAN, NR.
130, ET. 2, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

SC ZENTYSS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ET. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
00689
119723

SC ZENTYSS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ET. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2012
00858
119727

XPan SC ZENTYSS SRL,
STR. ALEXANDRU
MARGHILOMAN, NR.
130, ET. 2, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

SC ZENTYSS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ET. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2012
02061
120441

EPan SC ZENTYSS SRL,
STR. ALEXANDRU
MARGHILOMAN, NR.
130, ET. 2, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

SC ZENTYSS SRL,
STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3,
ET. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
08067
125685

voteknot.com COMAN ANDREI
TUDOR, SPLAIUL UNIRII
NR. 275, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030138,
ROMANIA

COMAN ANDREI
TUDOR,
COM.FRUMUSANI,
SAT POSTAVARI,
STR.MICSUNELELOR,
NR.10 ( FOST
STR.CLABUCET, NR.6),
CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

09/2013

M 2012
08069
124536

voteknot COMAN ANDREI
TUDOR, SPLAIUL UNIRII
NR. 275, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030138,
ROMANIA

COMAN ANDREI
TUDOR,
COM.FRUMUȘANI,
SAT POSTAVARI,
STR.MICSUNELELOR,
NR.10(FOST
STR.CLABUCET, NR.6)
JUD.CL, CL, 030138,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

06/2013

ZENTYSS BRINGING 
COMFORT

SC ZENTYSS SRL,
STR. ALEXANDRU
MARGHILOMAN, NR.
130, ET. 2, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
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M 2013
00184
124574

PPT preturi pentru tine SC PRETURI PENTRU
TINE SRL, ŞOS.
INDUSTRIILOR NR. 53,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032893, ROMANIA

SC PRETURI PENTRU
TINE SRL, BULEVARDUL
NAŢIUNILE UNITE, NR.1,
BLOC 108A, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2013

M 2013
01659
125471

FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA MARE
ADRIATICO 122,65010,
SPOLTORE (PE), ITALIA

08/2013

M 2013
01660
125028

ACE GENTILE FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTORE (PE), 65010,
ITALIA

07/2013

M 2013
01661
126342

FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA MARE
ADRIATICO 122, 65010,
SPOLTORE (PE), ITALIA

10/2013

M 2013
01716
125977

FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTORE (PE) 65010,
ITALIA

10/2013

M 2013
01831
126186

FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTORE (PE) 65010,
ITALIA

10/2013

M 2013
01877
125384

FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTORE (PE) 65010,
ITALIA

08/2013

M 2013
02270
126136

ACE FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA
MARE ADRIATICO 122,
SPOLTORE (PE) 65010,
ITALIA

10/2013

M 2013
05219
169603

SC PRINT
CONCEPT SRL, SAT
KOGALNICEANU,
STR. DRUMUL
INCINTA NR.FN,
LOT33 (C36) COMUNA
KOGALNICEANU,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

10/2020SAFETY one SC PRINT CONCEPT
SRL, BDUL. FERDINAND
NR. 46 A, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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M 2013
06782
130146

MICUL FERMIER SCULE
SI UNELTE

SC GOLDEN FISH SRL,
STR. STATIUNII NR. 7,
BL. E6, SC. A, AP. 6,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

SC GOLDEN FISH
SRL, ȘOSEAUA DE
CENTURĂ, NR.6,
PLATFORMA BETONATĂ
D.1.1., PAVILION
ADMINISTRATIV,
BIROUL 12, ETAJ1,
JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

05/2014

M 2013
06783
129175

SC GOLDEN FISH SRL,
STR. STATIUNII NR. 7,
BL. E6, SC. A, AP. 6,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

04/2014

M 2013
08430
161885

SC ATRACTIV PROD
COM SRL, STR.
VASILE LASCĂR 137,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2019

M 2014
02604
132696

SC PRETURI PENTRU
TINE SRL, ŞOS.
INDUSTRIILOR NR. 53,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032893, ROMANIA

10/2014

M 2014
02606
132610

KWS KIDS WITH STYLE SC PRETURI PENTRU
TINE SRL, ŞOS.
INDUSTRIILOR NR. 53,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032893, ROMANIA

SC PRETURI PENTRU
TINE SRL, BULEVARDUL
NAŢIUNILE UNITE, NR.1,
BLOC 108A, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2014

M 2014
03725
133174

effect SC PRETURI PENTRU
TINE SRL, ŞOS.
INDUSTRIILOR NR. 53,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032893, ROMANIA

SC PRETURI PENTRU
TINE SRL, BULEVARDUL
NAŢIUNILE UNITE,
NR.1, BL.108A, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2014

SC GOLDEN FISH
SRL, ȘOSEAUA DE
CENTURĂ, NR.6,
PLATFORMA BETONATĂ
D.1.1., PAVILION
ADMINISTRATIV,
BIROUL 12, ETAJ 1,
JUDET ILFOV, COMUNA
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

Super Elegant Pucioasa SC ATRACTIV
PROD COM SRL,
STR. DOBRICI
NR. 71A, SECTOR 2, 
BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRETURI PENTRU
TINE SRL, BULEVARDUL
NAŢIUNILEUNITE, 
SECTORUL 5, NR.1, 
BLOC108A, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SHARK ATTACK 
CLOTHING

MICUL PĂDURAR 
SCULE SI UNELTE
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M 2014
07978
137044

MAXIMA FERESTRE SERBAN IONUT, STR.
VASILE ALECSANDRI
NR. 19A, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

SERBAN IONUT,
COMUNA AGIGEA,
STR. GHEORGHE
MARINESCU NR. 26,
JUDEŢUL GALAŢI,
SAT LAZU, GALAȚI,
ROMANIA

06/2015

M 2016
03082
144916

SILEN SC GOLDEN FISH SRL,
STR. STATIUNII NR. 7,
BL. E6, SC. A, AP. 6,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

SC GOLDEN FISH
SRL, ȘOSEAUA DE
CENTURĂ, NR.6,
PLATFORMA BETONATĂ
D.1.1., PAVILION
ADMINISTRATIV,
BIROUL 12, ETAJ 1,
JUDEȚ ILFOV, COMUNA
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

10/2016

M 2016
06943
170903

Gândul TV SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. NERVA
TRAIAN NR. 3, BL.
M101, ET. 10, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM. 3, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2021

M 2017
02985
151362

GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA,
JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
SRL, ȘOSEAUA
TAMAȘI, NR.20, HALA
6A,, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

11/2017

M 2018
01684

G GENIUS NUTRITION SC GENIUS NUTRITION
SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113A,
COMUNA BALOTEŞTI,
JUDEŢUL ILFOV,
SAT SĂFTICA, ILFOV,
ROMANIA

SC GENIUS NUTRITION
SRL, ȘOSEAUA
TAMAȘI, NR.20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

M 2018
01721
156321

S.C. GOLDEN FISH
S.R.L., STR. LINIA DE
CENTURA NR. 2G,
CORP A, COMUNA
STEFANESTII DE JOS,
JUDEȚUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GOLDEN FISH
S.R.L., ȘOSEAUA
DE CENTURĂ, NR.6,
PLATFORMA BETONATA
D.1.1.,PAVILION
ADMINISTRATIV,
BIROUL 12, ETAJ 1,
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

08/2018DETOOLZ SMART 
WORK

GENIUS NUTRITION 
Thebest or nothing!
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M 2018
04518
158742

GD GYM DYNASTY SC GENIUS NUTRITION
SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113A,
COMUNA BALOTEŞTI,
JUDEŢUL ILFOV,
SAT SĂFTICA, ILFOV,
ROMANIA

SC GENIUS NUTRITION
SRL, ȘOSEAUA TAMAȘI,
NR.20,HALA 6A,JUDEȚ
ILFOV , BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

01/2019

M 2018
08540
161321

Almaz S.C. GOLDEN FISH
S.R.L., STR. LINIA DE
CENTURA NR. 2G,
CORP A, COMUNA
STEFANESTII DE JOS,
JUDEȚUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GOLDEN FISH
S.R.L., ȘOSEAUA
DE CENTURĂ, NR.6,
PLATFORMA BETONATĂ
D.1.1.,PAVILION
ADMINISTRATIV,
BIROUL 12,
ETAJ1,JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

06/2019

M 2019
00087
161358

iWHEY GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA,
JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
SRL, ȘOSEAUA TAMȘI,
NR.20, HALA 6A, JUDEȚ
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

06/2019

M 2019
00088
161359

iMASS GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA,
JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
SRL, ȘOSEAUA
TAMȘI, NR.20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV,
ORAȘ BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

06/2019

M 2019
00089
161360

GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA,
JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
SRL, ȘOSEAUA TAMAȘI,
NR.20, HALA 6A,JUDEȚ
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

06/2019

M 2019
00090
161361

WARCRY GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA,
JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
SRL, ȘOSEAUA TAMAȘI,
NR.20, HALA 6A, JUDEȚ
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

06/2019

ASASYN 
PROFESSIONAL FAT 
KILLER
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M 2019
00311
166622

GLYCEVOL S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ȘOSEAUA TAMAȘI,
NR.20, HALA 6A, JUDEȚ
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

05/2020

M 2019
00834
161825

WHISPER S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ȘOSEAUA TAMAȘI,
NR.20,HALA 6A,JUDEȚ
ILFOV , BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

07/2019

M 2019
00835
166623

iBAR S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ȘOSEAUA TAMAȘI,
NR.20, HALA 6A, JUDEȚ
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

05/2020

M 2019
00836
166624

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ȘOSEAUA TAMAȘI,
NR.20, HALA 6A, JUDEȚ
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

05/2020

M 2019
00837
166625

WARCRY S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ȘOSEAUA TAMAȘI,
NR.20, HALA 6A, JUDEȚ
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

05/2020

M 2019
08901
166056

HIDRA SECURITY HIDRA SECURITY
SRL, BD. IULIU MANIU
NR. 7, CLĂDIRE NR.
297 6.10MP, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HIDRA SECURITY SRL,
STR. DRAGOŞ VODĂ,
NR.14, SAT LEŢCANI,
COMUNA LEŢCANI, IAȘI,
ROMANIA

04/2020

M 2020
02203
170192

TAXI MONDIAL Select MONDIAL SELECT SRL,
CALEA CĂLĂRAȘILOR
NR. 161, CAM. 321,
ET. 3, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MONDIAL SELECT
SRL, ŞOSEAUA
COLENTINA, NR. 184
CONSTRUCŢIE UŞOARĂ
TIP TERMOPAN ÎN
SUPRAFAŢA DE 20 MP,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2020

GENIUS NUTRITION 
WHEYX5
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M 2020
03228

NASIRUS SC PLANTEXTRAKT
SRL, ŞOS. ZALAULUI
F.N., JUDEŢUL CLUJ,
RADAIA, 407059, CLUJ,
ROMANIA

PLANTEXTRAKT S.R.L.,
SAT RADAIA, JUDEŢUL
CLUJ, COMUNA BACIU,
CLUJ, ROMANIA

M 2020
03260
170965

KAUNA SMART KAUNA SMART SRL,
SAT GRUIU NR. 80,
CAMERA 2, JUD.
ARGEȘ, COMUNA
CATEASCA, ARGEȘ,
ROMANIA

01/2021

M 2020
03262
170983

HEARTBEATS ASOCIAȚIA
NOTEABOUTLIFE,
BULEVARDUL IULIU
MANIU NR. 67, SECTOR
6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASOCIAȚIA
NOTEABOUTLIFE,
BULEVARDUL IULIU
MANIU NR. 67,BLOC
6P, SCARA 1, ETAJ
6, APARTAMENT 23,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2021

M 2021
00056

POST-MENO REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

REMEDICA IP LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU&
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, OFFICE 21,
3036, LIMASSOL, 3101,
CIPRU

KAUNA SMART SRL,
STRADA CETATEA
DE BALTĂ NR. 22,
CAMERA 1, BLOC 06, 
SCARA B, ETAJ 1, 
APARTAMENT 62,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2001
00628
048321

GANDUL MEDIA
NETWORK SRL, ȘOS.
FABRICA DE GLUCOZĂ,
NR. 21, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2002

M 2004
01256
062437

NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2005

M 2004
01259
062438

NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2005

M 2004
01260
063011

CABERLOT BONVINO NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2005

M 2008
02032
093414

CASTEL STARMINA NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2008

M 2009
07835
106661

BIEN SAVVY NISTOR DOINA
ANCA, STR. NERVA
TRAIAN, NR. 9, BL.
M67, SC. A, ET. 3, AP. 9,
SECT. 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2010

WEB EDITING
DEVELOPMENT
SRL, STR. BIHARIA,
NR: 67-77, CORP B,
ET.1, CAMERELE
1,4,5,6,11,12,13,14,
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

MACOVEI DOINA-
ANCA, STR.
MÂNTULEASA, NR. 22, 
SC. 1, ET. 6, AP. 29,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VINARTE VINURI FINE 
ROMANESTI MERLOT 
ESTATE WINE FROM 
ROMANIA

PRO SPORT 
MANAGEMENT

CASTEL BOLOVANU 
2000 CABERNET 
SAUVIGNON
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M 2010
06183
113169

Cool Sun Deutsche SiSi-Werke
Betriebs GmbH,
RUDOLF-WILD-
STRASSE 107-115,
EPPELHEIM, D-69214,
GERMANIA

Capri Sun GmbH,
RUDOLF-WILD-
STRASSE 86-98,
EPPELHEIM 69214,
GERMANIA

03/2011

M 2011
00028
115566

IUBEŞTE LIBER SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, CAM. 101,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
00029
115567

CZ CHESTIUNEA ZILEI SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, CAM. 101,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
00031
115568

DISTREAZĂ-TE LIBER SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, CAM. 101,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
00032
115569

EXPRIMĂ-TE LIBER SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER,CAM. 101,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
00033
115570

TRAIESTE LIBER SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, CAM. 101,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
00034
115571

FII LIBER SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, CAM. 101,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011
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M 2011
00295
114884

ASOCIATIA
ADMINISTRATORILOR
DE FONDURI DIN
ROMANIA, B-DUL.
SPLAIUL UNIRII NR.
6, AP. 403, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASOCIATIA
ADMINISTRATORILOR
DE FONDURI (AAF),
STR. NERVA TRAIAN
NR. 12, TRONSON 3,
BL. M 37, PARTER,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2011

M 2011
00749
115532

TV DELIVERY SC TV AD DELIVERY
SRL, STR. TEMIŞANA
NR. 18, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SHEETSWA SRL, STR.
TEMIŞANA NR. 5, ET.
2, AP. 4, CAMERA
7 ŞI 9. SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
02576
117310

DESOGEN PRO INTEGRATOR
SRL, SOȘ. BUCUREȘTI
- ALEXANDRIA KM.
14, NR. 544, HALA
C 34 A, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

04/2012

M 2012
07856
151978

nedeea VINARTE NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2017

M 2012
07857
125599

NEDEEA NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2013

M 2013
00711
151980

NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2017

KLINTENSIV S.R.L.,
SOȘ. ALEXANDRIEI 
NR.544, KM. 14, 
PAVILION
ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, 
JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ROMANIA

TERASE DANUBIENE 
FLOARE DE TOAMNA 
VINARTE

AAF ASOCIATIA 
ADMINISTRATORILOR 
DE FONDURI DIN 
ROMÂNIA
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M 2013
00713
151981

NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2017

M 2015
07310
142941

NEO BACCHUS SRL,
STRADA DR. IACOB
FELIX NR. 87, CLADIREA
DE BIROURI FELIX,
BIROUL NR. 8, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOMAINE VINARTE
SRL, STRADA
DRAGOŞ VODĂ,
NR. 54, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2016

M 2016
00311
143398

GENIUS NUTRITION SC GENIUS NUTRITION
SRL-D, B-DUL PIPERA
NR. 17,ET.3, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
S.R.L., SOSEAUA
TAMASI, NR.20, HALA
6A, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

07/2016

TERASE DANUBIENE 
VINARTE

VINARTE VINURI FINE 
ROMÂNEŞTI



MODIFICĂRI  ŞI  TRANSMITERI  DE
DREPTURI - CESIUNI
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Cesiuni totale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

005766
007373

BRUT Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/1995

006082
000402

LUX Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/1994

007415
012240

ULTEM SABIC GLOBAL
TECHNOLOGIES B.V.,

PLASTICSLAAN 1,
BERGEN OP ZOOM,

4612 PX, TARILE DE JOS

SHPP GLOBAL
TECHNOLOGIES B.V.,
PLASTICSLAAN 1,
BERGEN OP ZOOM, 4612
PX, TARILE DE JOS

03/1997

008462
009965

BRUT-33 Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/1990

032464
023245

THE LIMITED LIMITED STORES,
LLC, 7775 WALTON

PARKWAY, NEW ALBANY,
43054, STATELE

UNITE ALE AMERICII

LIMITED IP ACQUISITION
LLC, 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/1998

033878
023801

BUZZY Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/1998

034891
029528

BONA CLOR Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/1998

035288
010131

BROOKE BOND Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/1999

044875
029153

UNILEVER Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,
MERSEYSIDE,
LIVERPOOL, MAREA
BRITANIE

12/1998

051389
035408

HYUNDAI HYUNDAI CORPORATION,
226, SHINMUNRO-1KA,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS
CO. LTD, 75, YULGOK-
RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

12/1999
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2001
02414

046542

WOW Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/2001

M 2001
02520

047520

THE LIMITED LIMITED STORES,
LLC, 7775 WALTON

PARKWAY, NEW ALBANY,
43054, STATELE

UNITE ALE AMERICII

LIMITED IP ACQUISITION
LLC, 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

02/2002

M 2001
02905

048767

MULTIVITA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2002

M 2003
05902

059274

HYUNDAI HYUNDAI CORPORATION,
25, YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS
CO. LTD, 75, YULGOK-
RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

07/2004

M 2004
06551

062405

OPS BABY SC INTERBRANDS
MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
VIILOR NR. 14, SECT. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VALENTIN-GHEORGHE
TALAPANESCU , STR.
NUFERILOR NR. 68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

01/2005

M 2004
06552

062266

OPS FRESH SC INTERBRANDS
MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
VIILOR NR. 14, SECT. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VALENTIN-GHEORGHE
TALAPANESCU , STR.
NUFERILOR NR. 68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12/2004

M 2004
06604

062943

OPS SC INTERBRANDS
MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
VIILOR NR. 14, SECT. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VALENTIN-GHEORGHE
TALAPANESCU , STR.
NUFERILOR NR. 68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

01/2005

M 2004
07241

063102

TARABOSTES SC FABINA FAB SRL,
STR. PRECUPEŢII VECHI,
NR.50-52, CORP A, ETAJ

1, AP.4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

FABIAN PETRU, STR.
PRECUPEŢII VECHI,
NR. 50 - 52, SRCTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2005

M 2004
07746

064132

ATLANTIC FRESH Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

04/2005
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2004
10868

066261

AGROLAND SC DEVEST FARMATECH
SRL, STR. GĂRII NR. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

SC AGROLAND
BUSINESS SYSTEM
SRL , STR. GĂRII NR.
14, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300167, TM,
ROMANIA

08/2005

M 2005
00948

066935

CAMPAIGN FOR
REAL BEAUTY

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2005

M 2005
02603

068691

HYUNDAI HYUNDAI CORPORATION,
25, YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS
CO. LTD, 75, YULGOK-
RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

01/2006

M 2005
05241

072351

A PET IT SC DEVEST FARMATECH
SRL, STR. GĂRII NR. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

SC AGROLAND
BUSINESS SYSTEM
SRL , STR. GĂRII NR.
14, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300167, TM,
ROMANIA

06/2006

M 2006
04315

086367

HYUNDAI HYUNDAI CORPORATION,
25, YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS
CO. LTD, 75, YULGOK-
RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

11/2007

M 2006
05134

077999

AXE SHOCK Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2007

M 2006
09525

080339

OFFICE EM DAMI ECO ELECTRIC
S.R.L., ŞOS. PIPERA-

TUNARI NR. 84D,
PARTER, CAMERA
3, JUDEŢUL ILFOV,

VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

ATLAS ELECTRIC S.R.L.,
STR. EMIL RACOVIȚĂ NR.
39D, VILA C6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

06/2007

M 2007
06239

086931

ACTIFIZZ Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/2007

M 2008
01593

092700

AXE JET Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2008
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2008
07313

097242

HYUNDAI HYUNDAI CORPORATION,
25, YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS
CO. LTD, 75, YULGOK-
RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

12/2008

M 2008
07570

097127

BIG MILK Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/2008

M 2008
09134

098492

AXE SKIN
CONTACT

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/2009

M 2009
00584

099956

RLV SC RALVA SRL, STR.
GHEORGHE GRIGORE

CANTACUZINO, NR. 189,
BL. 150C, SC. A, ET. 4,

AP. 18, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

RALUCA ELENA
GOGU, STR.GH.
GR.CANTACUZINO,
NR.189, BL.150C, SC.A,
ETJ.4, AP.18, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2009

M 2009
03374

102060

trops SC MARPLUS SRL, STR.
BRADULUI, NR. 203,
SAT SÎNMCRAIU DE

MUREŞ, COM. SÎNCRAIU
DE MUREŞ, JUD.

MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

SLF MEDIA S.R.L., STR.
BRADULUI NR. 203,
JUD. MUREȘ, SÎNCRAIU
DE MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

07/2009

M 2009
04055

102950

CAROM ENERGY BIO CHEMICALS
S.A. BUCUREȘTI

- SUCURSALA
CAROM ONEȘTI, STR.

INDUSTIILOR NR. 1,
PAVILION ADMINISTRATIV

C 399, JUDEŢUL
BACĂU, 601124 ONEŞTI,

BACĂU, ROMANIA

MAVGO HOLDING S.R.L.,
SAT TAȘCA, JUDEȚUL
NEAMȚ, COMUNA TAȘCA,
NEAMȚ, ROMANIA

08/2009

M 2010
02351

109235

AGROLAND
MAGAZINUL
MICULUI FERMIER

SC DEVEST FARMATECH
SRL, STR. GĂRII NR. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

SC AGROLAND
BUSINESS SYSTEM
SRL , STR. GĂRII NR.
14, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300167, TM,
ROMANIA

09/2010

M 2010
03124

110764

VETIMEX S.R.L., STR.
MARAVET, NR. 1, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

maravet ANIMAL 11/2010
HEALTH
PRODUCTS
INFOVETERINAR
WWW.INFOVETERI
NAR.COM

SC MARAVET S.R.L.,
STR. MARAVET NR.1, 

JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430016,

MARAMUREȘ, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2010
04614

121502

agroland SC DEVEST FARMATECH
SRL, STR. GĂRII NR. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

SC AGROLAND
BUSINESS SYSTEM
SRL , STR. GĂRII NR.
14, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300167, TM,
ROMANIA

11/2012

M 2010
08262

114264

ARMURA SC MARPLUS SRL,
SAT SÎNCRAIU DE

MUREŞ, STR. BRADULUI,
NR. 203 JUDEŢUL
MUREŞ, SÎNCRAIU
DE MUREŞ, 540157,
MUREȘ, ROMANIA

SLF MEDIA S.R.L., STR.
BRADULUI NR. 203,
JUD. MUREȘ, SÎNCRAIU
DE MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

06/2011

M 2010
08930

113771

Railf Romanian
Automation &
Instrumentation
Laboratory Fair

ASOCIATIA PENTRU
AUTOMATIZARI SI
INSTRUMENTATIE

DIN ROMANIA, STR.
IRIMICULUI NR. 3, BL.
3, SC. 4, ET. 7, AP. 114,

SECTOR 2, BUCUREŞTI,
72216, ROMANIA

ITS EVENTS
MANAGEMENT SRL,
STR. MAIOR ALEXANDRU
CÎMPEANU, NR. 66,
BL. 37, SC. A, ET. 5, AP.
21, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2011

M 2010
09221

114249

3dimensional
Individual
Development

QIPA INDIVIDUAL
DEVELOPMENT SRL,
STR. CLUJ NR. 81, BL.
9, SC. 1, ET. 8, AP. 33,

SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011492, ROMANIA

LIVIU CATALIN CHITES,
STR. CLUJ NR. 81, BL.
9, SC. A, ET. 8, AP. 33,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

05/2011

M 2011
00007

118983

SCUFIŢA ROŞIE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2012

M 2011
02139

122415

PANDA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2013

M 2011
02282

115600

FABRICA DE
COSMETICE

SC DEICO GAMES SRL,
STR. PRESEI NR. 8B,

JUD. COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520064,
COVASNA, ROMANIA

SC D-TOYS S.R.L , STR.
PRESEI NR. 8/B, JUDEŢUL
COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520064,
COVASNA, ROMANIA

11/2011

M 2011
03988

116905

SI HARNICI SI
DARNICI Cif
Domestos

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2012
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2011
06008

117992

Coral Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2012

M 2012
00039

129048

Ops PLEASURE
PLAY Tender
naughtiness inside !

SC INTERBRANDS
MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
VIILOR NR. 14, SECT. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VALENTIN-GHEORGHE
TALAPANESCU , STR.
NUFERILOR NR. 68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

03/2014

M 2012
02152

120443

Naturalesse la
touche delicate

SC INTERBRANDS
MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
VIILOR NR. 14, SECT. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VALENTIN-GHEORGHE
TALAPANESCU , STR.
NUFERILOR NR. 68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

10/2012

M 2012
02556

126132

ALLNEUTRAL % Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2013

M 2012
02836

123923

ALLNEUTRAL Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2012

M 2012
03742

122413

BISCOTTA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2013

M 2012
06777

123749

BIO NUTRIUM 10 Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

04/2013

M 2012
07969

124374

Farmacia care te
cunoaşte!

FEDERATIA
PATRONATELOR
FARMACEUTICE

DIN ROMANIA
(F.P.F.R. FARMACIA),

STR. BASARABIA
NR. 9, JUDEŢUL

BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

FEDERATIA
PATRONATELOR
DIN ROMANIA, STR.
BASARABIA NR. 9, JUD.
BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

06/2013

M 2013
03377

135792

Perfect Siluette
Pentru ca silueta Ta
contează! cabinet de
slabire si remodelare
corporală

I.I NEAMTU LOREDANA,
STR. LUDOS NR. 5,
SC. C, AP. 28, JUD.

SIBIU, SIBIU, ROMANIA

PERFECT SILUETTE
BEAUTY, STRADA
SOS.ALBA IULIA, NR.100,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

04/2015
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2013
06697

131502

ELECTRONIN SC ROMNIN
CONCEPT 2005 SRL,

SAT ARGEȘANI,
STR.PRINCIPALĂ, NR.1,

CAMERA 1, JUDET
ARGES, BĂICULEȘTI,

ARGEȘ, ROMANIA

ELECRONIN INVEST SRL,
STR.EPISCOP NICHITA,
BLOC A18, SCARA C,
ETAJ 4, AP.29, CURTEA
DE ARGEȘ, ARGEȘ,
ROMANIA

07/2014

M 2013
08430

161885

Super Elegant
Pucioasa

SC ATRACTIV PROD
COM SRL, STR. VASILE

LASCĂR 137, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

SPORUL CASEI TRADING
SRL, STR. CORBENI NR.
12, CORP B, CAMERA 3,
ET. 1, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2019

M 2013
08701

138935

BORANGIC
Mătase Naturală
Romănească

FUNDATIA ARCHAEUS,
STR. COSMINULUI

NR. 3, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300586, ROMANIA

SC NICULESCU , SAT
BUDURASTI , COUMUNA
STOENEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

11/2015

M 2014
02073

132447

TERAPEUTICA PREOŢESCU
GEORGE MIHAI, STR.

GEORGE COŞBUC
NR. 42, JUDEŢUL

ARAD, CHIŞINEU-
CRIŞ, ROMANIA

TERAPEUTICA SA, STR.
TEILOR, NR. 4, JUD.
ARAD, CHIŞINEU-CRIŞ,
ARAD, ROMANIA

10/2014

M 2014
02323

Ops SC INTERBRANDS
MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, SOS.
VIILOR, NR. 14, SECT. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VALENTIN-GHEORGHE
TALAPANESCU , STR.
NUFERILOR NR. 68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2014
03407

133200

Virus Protect
EXPERŢI ÎN BIO-
DEZINFECŢIE
PROFESIONALĂ
www.virusprotect.ro

MATEI MIHAELA-
VIOLETA, STR. PEPELEA

NR.1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VIRUS PROTECT SRL,
STR. PEPELEA NR.1,
SECTOR 2 BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/2014

M 2014
07978

137044

MAXIMA
FERESTRE

SERBAN IONUT,
COMUNA AGIGEA,
STR. GHEORGHE

MARINESCU NR. 26,
JUDEŢUL GALAŢI, SAT

LAZU, GALAȚI, ROMANIA

IONUŢ ZAHARIA CLERAS
, COMUNA MARGINENI,
JUDEŢUL BACĂU , SAT
MARGINENI, BACĂU,
ROMANIA

06/2015

M 2015
02608

138644

HYUNDAI HYUNDAI CORPORATION,
YULGOK-RO 2-GIL NR.

25, JONGNO-GU,, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS
CO. LTD, 75, YULGOK-
RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

10/2015
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2015
06336

140828

HYUNDAI HYUNDAI CORPORATION,
25, YULGOK-RO 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS
CO. LTD, 75, YULGOK-
RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

02/2016

M 2016
00818

146621

YANMAR POWER
TECHNOLOGY CO., LTD.,
1-32 CHAYAMACHI, KITA-

KU,, OSAKA, JAPONIA

Yanmar Holdings Co.,
Ltd., 1-32 CHAYAMACHI,
KITA-KU, OSAKA,
JAPONIA

06/2017

M 2016
06324

170757

FETISH WORLD SILVIU GABRIEL
CIONTEA , STR.

VALEA BUZĂULUI,
NR. 10, BL. G30, SC.
E, AP. 44, SECTOR 3,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SUMMIT MANAGEMENT
SYSTEMS, 506
MONTICELLO AVE,
VIRGINIA, CULPEPER,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

12/2020

M 2016
06325

170760

Victory UP TO THE
TOP

SILVIU GABRIEL
CIONTEA , STR.

VALEA BUZĂULUI,
NR. 10, BL. G30, SC.
E, AP. 44, SECTOR 3,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SUMMIT MANAGEMENT
SYSTEMS, 506
MONTICELLO AVE,
VIRGINIA, CULPEPER,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

12/2020

M 2016
06511

147194

ARTIS Artis Bio Tech S.R.L.,
STR. SFÂNTUL SPIRIDON,

NR. 12, PARTER,
AP. 2, SECTOR 2,

BUCUREȘTI, ROMANIA

STRAUMANN DENTAL
S.R.L., STR. AVIATOR
POPIŞTEANU NR.54A,
EXPO BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 1, CORP, 2,
ETAJ 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2016
06943

170903

Gândul TV SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE

POLIZU, NR. 58-60, CAM.
3, ET. 1, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

TITLURI QUALITY SRL, B-
DUL PRIMĂVERII NR. 14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2021

M 2017
00116

149733

JOELLE
MAGAZINE.RO

SC JOELLE FASHION
STUDIO SRL, STR.
ŞCOLILOR NR. 96,
BL. AB1, SC. 4, ET.
3, AP. 83, BRĂILA ,

810509, BR, ROMANIA

ANCA-MANUELA
CERNAT-TĂNASE,
STR.TUZLA, NR.9-27,
BL.E, ETJ.6, AP.E61,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2017
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2017
00359

151996

Eva ecommerce OCTAVIAN SILVIU
DUMITRESCU , STR.
PĂDUREA CRAIULUI
NR. 1, BL. B2, SC. 1,

ET. 6, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI ,

032718, ROMANIA
COSMIN ALEXANDRU

DOBRE , ALEEA
BARAJUL SADULUI

NR. 3-5, BL. N12-N13,
SC. B, ET. 10, AP. 145,

SECTOR 3, BUCUREŞTI ,
032741, ROMANIA

OCTAVIAN SILVIU
DUMITRESCU , STR.
PĂDUREA CRAIULUI
NR. 1, BL. B2, SC. 1, ET.
6, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , 032718,
ROMANIA

12/2017

M 2017
00364

151997

CustomSoft OCTAVIAN SILVIU
DUMITRESCU , STR.
PĂDUREA CRAIULUI
NR. 1, BL. B2, SC. 1,

ET. 6, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI ,

032718, ROMANIA
COSMIN ALEXANDRU

DOBRE , ALEEA
BARAJUL SADULUI

NR. 3-5, BL. N12-N13,
SC. B, ET. 10, AP. 145,

SECTOR 3, BUCUREŞTI ,
032741, ROMANIA

OCTAVIAN SILVIU
DUMITRESCU , STR.
PĂDUREA CRAIULUI
NR. 1, BL. B2, SC. 1, ET.
6, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , 032718,
ROMANIA

12/2017

M 2017
02784

151486

HG MEDICAL
GALAŢI

SC HG MEDICAL GL
SRL, STR. SATURN NR.
2, CAMERA 2, BL. B1,
SC. 5, ET. 2, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

IQ FARMA EXPRESS
S.R.L., CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR.
221-225-227, COMPLEXUL
COMERCIAL PROSPER,
SPAȚIUL COMERCIAL B
4.1 B, BIROUL B, ET. 4,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

11/2017

M 2017
04036

151826

YUMOŞ AHMED DAVID ALTUNCI
, ŞOS. MIHAI BRAVU
NR. 219, SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ROMTOX SALES GROUP
SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU
NR. 219, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
06055

154592

HYUNDAI HYUNDAI CORPORATION
HOLDINGS Co., Ltd.,,

25, YULGOK-RO, 2-GIL,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS
CO. LTD, 75, YULGOK-
RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

05/2018
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2018
00297

156552
BUCUREŞTI, ROMANIA

S.C. ROMTOX INVESTING
GROUP S.R.L., ȘOS.
MIHAI BRAVU NR. 219,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

08/2018

M 2018
03683

158616

vivapore HG MEDICAL GL
S.R.L., STR. SATURN

NR. 2, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI,

GALAȚI, ROMANIA

IQ FARMA EXPRESS
S.R.L., CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR.
221-225-227, COMPLEXUL
COMERCIAL PROSPER,
SPAȚIUL COMERCIAL B
4.1 B, BIROUL B, ET. 4,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2019

M 2018
05947

159410

Mai putine migrene,
mai multe momente.

TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.,
SCIENCE BASED

INDUSTRIES CAMPUS,
HAR HOTZVIM, P.O.

BOX 1142,JERUSALEM
91010, ISRAEL, ISRAEL

Teva Pharmaceuticals
International GmbH,
SCHLÜSSELSTRASSE 12,
8645 JONA, ELVEȚIA

02/2019

M 2019
01273

165634

ERI ŞCOALA
ROMÂNO -
FINLANDEZA

ELENA LOTREAN,
STR. ALEXANDRU

PAPIU ILARIAN NR. 14,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,

550160, SIBIU, ROMANIA

REMARKT MAGAZINE
S.R.L., STR. MOLIERE
NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2020

M 2019
02176

162476

CITY PRINT SHOP CITY PRINT SHOP
S.R.L., SAT POIANA

CÂMPINA NR. 56A, T.
16, P. 760, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
POIANA CÂMPINA,

PRAHOVA, ROMANIA

Andrei Nichifor, STR.
DEMOCRAȚIEI NR.
10, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

08/2019

M 2019
02218

163162

CADOURI FOTO CADOURI FOTO S.R.L.,
SAT TELEGE STR.

PRINCIPALĂ NR. 376,
JUDEȚUL PRAHOVA,
COMUNA TELEGA,

PRAHOVA, ROMANIA

Andrei Nichifor, STR.
DEMOCRAȚIEI NR.
10, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

09/2019

M 2019
03004

163205

ARTEP ARTEP GALLERY
SRL, STR. NICOLAE I.

POPA NR. 5A, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

ARTEP FINEART S.R.L.,
STR. NICOLAE I. POPA
NR. 5A, CAMERA 2, JUD.
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

09/2019

THEMRA AHMED DAVID ALTUNCI , 
ŞOS. MIHAI BRAVU
NR. 219, SECTOR 2,
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2019
04218

170758

RICH GIRLS
STUDIOS

SILVIU - GABRIEL
CIONTEA, STR. TRILULUI

NR. 55, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SUMMIT MANAGEMENT
SYSTEMS, 506
MONTICELLO AVE,
VIRGINIA, CULPEPER,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

12/2020

M 2019
06104

165888

Geomed HG MEDICAL GL
S.R.L., STR. SATURN

NR. 2, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI,

GALAȚI, ROMANIA

IQ FARMA EXPRESS
S.R.L., CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR.
221-225-227, COMPLEXUL
COMERCIAL PROSPER,
SPAȚIUL COMERCIAL B
4.1 B, BIROUL B, ET. 4,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

03/2020

M 2019
08620

166947

PATRIOT GUARD SORIN GRAPA, STR.
SERG. GHEORGHE

LATEA NR. 14, BL. C35,
SC. B, AP. 97, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

PATRIOT GUARD
SRL, ȘOS. OLTENIȚEI,
NR. 225A, PARTER,
PAVILIONUL I, CAM. 7,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

06/2020

M 2020
00504

168463

LIVINGTON
ARCTIC AIR

MEDIASHOP GMBH,
SCHNEIDERSTRASSE

1,TOP 1, NEUNKIRCHEN ,
2620, AUSTRIA

ONTEL PRODUCTS
CORPORATION, 21 LAW
DRIVE, FAIRFIELS, NJ
07004, NEW JERSEY,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

08/2020

M 2020
03860

CĂTĂLIN GABRIEL
ANDRIES, STR.VLAICU
VODĂ, NR.7, BL.C8, SC.1,
ETJ.8, AP.36, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020
04643

MAL SPED
TERMINAL

RAMONA-IOANA
BISOCEANU, P-ȚA

ȘCOLII NR. 3A, JUDEŢ
BRAŞOV, RÎŞNOV,

BRAȘOV, ROMANIA

MAL - SPED TERMINAL
S.R.L., PIAȚA ȘCOLII NR.
3A, BIROUL 2, JUDEȚ
BRAȘOV, RÂȘNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2020
06191

CARAMEL AURIU
BILLIONAIRE

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

M 2020
07430

POFTA DE VARA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

Riamanti DIANA BISINICU
ANDRIES, STR. VLAICU 

VODA NR. 7, BL. C8, SC.1,
 ET. 8, AP. 36, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2020
08269

LUX BOTANICALS Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

M 2020
08356

Obsession Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

M 2020
08609

LUX BOTANICALS Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS



MODIFICĂRI  ŞI  TRANSMITERI  DE
DREPTURI - FUZIUNI
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2001
00230

045126

GERMANOS SC GERMANOS
TELECOM ROMANIA

SA, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 7A,

ET. 5-8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

TELEKOM
ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.,
SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, ETAJELE
1 ŞI 2, SECTORUL 6 ,
BUCURESTI, ROMANIA

09/2001

M 2007
05760

086324

BTN BIOTECH
NUTRITION

LÉVAI HOLDING KFT.,
IPARI PARK ÚT 12-14,

SZADA 2111, UNGARIA

ATLAS INVEST B.V.,
NL-1432CG AALSMEER,
AALSMEERDERWEG 47.,
D.1, AALSMEERDERWEG,
TARILE DE JOS

11/2007

M 2011
01328

115921

KOM DOORS
TEHNIC

SC KOM DOORS
AUTOMATIC SRL,
NR. 294, JUDEŢ

SIBIU, SACADATE,
SIBIU, ROMANIA

KOM DOORS FACTORY
SRL, STR. ANDREI
MURESANU, NR. 11A,
SIBIU, JUD. SIBIU, 550356,
SIBIU, ROMANIA

12/2011

M 2013
03324

126768

"ARIPIOARE" DE
PORC

S.C. SMITHFIELD PROD
S.R.L., STR. POLONĂ

(ABATORUL FREIDORF)
NR. 4, PARTER, BIROUL 7,
JUD. TIMIS, TIMISOARA,

TIMIȘ, ROMANIA

11/2013

M 2013
03325

126769

comtim BUN DE
GĂTIT

S.C. SMITHFIELD PROD
S.R.L., STR. POLONĂ

(ABATORUL FREIDORF)
NR. 4, PARTER, BIROUL 7,
JUD. TIMIS, TIMISOARA,

TIMIȘ, ROMANIA

11/2013

M 2013
03326

126824

comtim ARIPIOARE
DE PORC

S.C. SMITHFIELD PROD
S.R.L., STR. POLONĂ

(ABATORUL FREIDORF)
NR. 4, PARTER, BIROUL 7,
JUD. TIMIS, TIMISOARA,

TIMIȘ, ROMANIA

11/2013

M 2018
02590

156791

ComtiMix SC SMITHFIELD PROD
SRL, STR. POLONĂ NR. 4
(ABATORUL FREIDORF),
PARTER, BIROU NR. 7,

JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

09/2018

SMITHFIELD ROMÂNIA
SRL, STR. POLONĂ, NR.
4, CORP COMPLEX P+2E,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
RO

SMITHFIELD ROMÂNIA
SRL, STR. POLONĂ, NR.
4, CORP COMPLEX P+2E,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
RO

SMITHFIELD ROMÂNIA
SRL, STR. POLONĂ, NR.
4, CORP COMPLEX P+2E,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
RO

SMITHFIELD ROMÂNIA
SRL, STR. POLONĂ, NR.
4, CORP COMPLEX P+2E,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
RO



MODIFICĂRI  ȘI  TRANSMITERI  DE
DREPTURI - LICENȚE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

916

Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2020 03148/
170226

Ever Bio DACIAN-CLAUDIU TRIF,
SAT OSTROV NR. 35,

JUDEȚUL ARAD, COMUNA
BIRCHIS, ARAD, ROMANIA

EVERBIO DISTRIBUTION S.R.L.,
STR. GHEORGHE COȘBUC, NR.
40, JUDEȚ ARAD, LIPOVA, ARAD,
ROMANIA

19/11/2020-

31/12/2025

Neexclusivă

M 2020 00102/
169293

Green News TV ADELA-MARIA LAZĂR,
STR. GLORIEI NR. 67,

ET. 1, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Asociația Green Academy,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI - PLOIEȘTI
NR. 9-13, IMOBIL PC CENTER,
ZONA III, ETAJ 6, BIROUL NR.
12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

30/09/2020-

09/01/2030

Neexclusivă

M 2020 00066/
169292

Asociația Green Academy,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI - PLOIEȘTI
NR. 9-13, IMOBIL PC CENTER,
ZONA III, ETAJ 6, BIROUL NR.
12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

30/09/2020-

08/01/2030

Exclusivă

M 2020 00060/
169291

ETAJ 1, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Asociația Green Academy,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI - PLOIEȘTI
NR. 9-13, IMOBIL PC CENTER,
ZONA III, ETAJ 6, BIROUL NR.
12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

30/09/2020-

08/01/2030

NeexclusivăGreen News ADELA-MARIA LAZĂR ,
 BD. GLORIEI NR. 67,

Green Magazine Adela- Maria Lazăr,
BULEVARDUL GLORIEI 

NR.67, ET. 1, AP. 3, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 

ROMANIA

ALIN-RĂZVAN CHIȘIU,
STR. TRIBUNUL AXENE NR.1, 
AP. 1, JUDEȚUL ARAD,ARAD, 

ARAD, ROMANIA
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Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2020 00934/
169336

ga ASOCIATIA
GREEN
ACADEMY

Green Knowledge SRL,
BULEVARDUL GLORIEI

Asociația Green Academy,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI - PLOIEȘTI
NR. 9-13, IMOBIL PC CENTER,
ZONA III, ETAJ 6, BIROUL NR.
12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/10/2020-

07/02/2030

Neexclusivă

NR. 67, ETAJ 1, CAMERA1, 
AP. 3, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA



LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL
MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

127433 M 2013 04245/
25/06/2013

118272 M 2011 08889/
20/12/2011

142071 M 2015 07749/
23/11/2015

Numărul cererii

Constatând  că,  prin  contractul  de  ipotecă  pe  marcă,
pentru  constituirea  unei  garanţii  reale  mobiliare asupra
mărcii,  încheiat  în  data  de  23.12.2020,  între  UniCredit  
Tiriac  Bank  SA,  prin  Sucursala   Iaşi,   cu    sediul    în 
Municipiul Iaşi, str. Atanasie  Panu,  nr.  23, jud.  Iaşi în

 

calitate deDebitor  Ipotecar  şi  SC  PESTOS  SRL, în
calitate   de  Creditor  Ipotecar,  în  temeiul  art.  35 din
HG  nr. 1134/2010,  OSIM   înscrie    în   Registrul  Mărcilor 
ipoteca  mobiliară   asupra   mărcii combinate, individuale,
numărul 127433.
Constatând  că,  prin  contractul  de  ipotecă  pentru 
constituirea  unei  garanţii  reale  mobiliare  asupra  mărcii, 
încheiat  în  data  de  24.12.2020,  între  SC  ROMANIAN 
BUSINESS CONSULT SRL, în calitate de Debitor Ipotecar 
şi ING   BANK   NV   Amsterdam   -   Sucursala   Bucureşti  
cu   sediul   în    Bucureşti,   strada   Aviator    Popişteanu, 
nr.54.A, Expo  Business  Park,  Clădirea  nr.3,  sector 1, în
calitate  de  Creditor  Ipotecar  şi  ING  BANK  N.V.  cu  
sediul  în Bijmerdreef  106,  1102CT,  Amsterdam,  Olanda, 
în   calitate  de   Contraparte  de  Hedging,   în  temeiul   
art.  35  din  HG nr.  1134/2010,  OSIM  înscrie  în  Registru  
Mărcilor  ipoteca  mobiliară  asupra  mărcii  combinate,  
individuale,  numărul 118272.

Constatând  că,  prin  contractul  de  ipotecă  pentru 
constituirea unei garanţii  reale mobiliare asupra mărcii, 
încheiat  în  data  de  24.12.2020,  între  SC  ROMANIAN 
BUSINESS CONSULT SRL,în calitate de Debitor Ipotecar 
şi  ING  BANK  NV  Amsterdam  -  Sucursala  Bucureşti  cu 
sediul  în  Bucureşti,  strada Aviator  Popişteanu,  nr.54.A, 
Expo Business Park, Clădirea nr.3, sector 1,în calitate de
 Creditor  Ipotecar  şi  ING  BANK  N.V.  cu  sediul  în 
Bijmerdreef 106, 1102CT, Amsterdam, Olanda, în calitate 
de   Contraparte  de  Hedging, în  temeiul  art.35  din  HG 
nr.  1134/2010,  OSIM  înscrie  în  Registru  Mărcilor  
ipoteca mobiliară asupra mărcii  combinate,  individuale, 
numărul 142071.



5. LISTA M{RCILOR REÎNNOITE
Se public| în ordine urm|toarele date: num|rul m|rcii reînnoite,

data expir|rii reînnoirii, num|rul claselor de produse Õi/sau servicii
pentru care a fost reînnoit| marca, conform clasific|rii de la Nisa,
denumirea titularului Õi mandatarul.

Pentru m|rcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de
reînnoire pentru o perioad| de 10 ani (conform art. 33, din Legea
84/1998, republicat|).
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

049888(2R) 22/02/2031 4, 37,
39, 42

BP PLC ROMINVENT S.A.

115566(R) 05/01/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

115886(R) 21/04/2031 7, 35,
37

SC ROMNED INDUSTRIAL
FOUNDATION EQUIPMENT
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

114325(R) 26/11/2030 16, 35,
36, 39,
41, 42

ELEFANT ONLINE S.A.

115567(R) 05/01/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

115568(R) 05/01/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

115569(R) 05/01/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

012242(4R) 31/01/2031 5, 10 ConvaTec Inc. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

115570(R) 05/01/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

007845(5R) 01/03/2031 16, 36 VISA INTERNATIONAL
SERVICE ASSOCIATION

Ratza si ratza SRL

045496(2R) 26/02/2031 18, 25,
30, 33,
34, 35,
39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L.

123080(R) 07/02/2031 16, 36,
37, 41

SC EDIL CASA SRL SC ACTA MARQUE SRL

018072(3R) 20/06/2031 16 THE CONDE NAST
PUBLICATIONS LIMITED

RATZA & RATZA SRL

018073(3R) 20/06/2031 16 THE CONDE NAST
PUBLICATIONS LTD

RATZA SI RATZA SRL

048338(2R) 09/11/2030 16 MEDIAPRESS SRL SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.
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043910(2R) 12/05/2030 16, 41 SC NORRIS PS SRL

115571(R) 05/01/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

116577(R) 07/01/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

044742(2R) 07/12/2030 35, 39,
43

SC ILLINOIS COM SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

048510(2R) 19/01/2031 5, 9,
10, 42,
44

Med.Co (Medical Company)
SRL

KEYPI - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

044953(2R) 14/12/2030 30, 35,
39

SC DUNICEC COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

117558(R) 02/06/2031 41 ASOCIATIA CONSENSUAL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

117557(R) 02/06/2031 41 ASOCIATIA CONSENSUAL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

116349(R) 11/05/2031 2, 3,
37, 42

SC SETICO SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

117846(R) 23/05/2031 16, 35,
41, 42

ASOCIATIA CLUJUL
COMOARA - KINCSES
KOLOZSVAR EGYESULET

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

114928(R) 12/05/2031 29, 31 SC ROM FUNGHI SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

118659(R) 22/03/2031 35, 39 MED.CO (Medical Company)
SRL

KEYPI - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

007249(5R) 18/02/2031 29, 30,
31, 32

KONINKLIJKE DOUWE
EGBERTS B.V.

PETOSEVIC S.R.L.

016734(3R) 11/12/2030 28 TRU Kids Inc. ROMINVENT S.A.

016986(3R) 20/12/2030 36 MIS QUALITY MANAGEMENT
CORP

ROMINVENT S.A.

000409(6R) 29/03/2031 34 PHILIP MORRIS BRANDS
S.A.R.L.

SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

114158(R) 22/11/2030 30, 43 SC CREMIAL SRL LOYAL PARTNERS API SRL

045741(2R) 31/01/2031 30 WM WRIGLEY JR COMPANY PETOSEVIC SRL
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042987(2R) 28/11/2030 35, 39,
42

SC ARABESQUE SRL LOYAL PARTNERS API SRL

044946(2R) 30/11/2030 30 S.C. M.P. BĂNEASA-MOARĂ
S.A.

CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.

044756(2R) 13/11/2030 30, 35,
39

S.C. M.P. BANEASA-PASTE
S.A.

CABINET ND GAVRIL SRL

113836(R) 26/10/2030 35, 38,
42

SC OPTIMA SOLUTIONS
SERVICES SRL

SC RODALL SRL

000410(6R) 29/03/2031 34 PHILIP MORRIS BRANDS
S.A.R.L.

SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

011892(4R) 10/02/2031 5 SC SOLAREX IMPEX SRL

130696(R) 22/03/2031 35, 45 SC QUALIA DEVELOPMENT
SRL

028866(3R) 15/01/2031 1, 6,
35, 37,
39, 42

ENERGOMONTAJ SA

168256(R) 25/11/2030 5, 30 SC ROTTA NATURA SA CABINET AVOCAT
ALEXANDER POPA

020994(3R) 23/05/2031 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS
SA

SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

002367(5R) 01/12/2030 9 CHLORIDE GROUP LIMITED INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

045840(2R) 09/04/2031 2 SC SENTOSA IMPEX SRL

113589(R) 13/10/2030 9, 37,
42

PUIU EUGEN DUMITRU MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL

046541(2R) 24/05/2031 25, 35 SC GRAFFITTI 94 RBI
PRODCOM SRL

ENACHE IP PARTNERS SRL

111741(R) 13/07/2030 9, 11,
35, 37,
39

SC BRACON GRUP SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

112452(R) 20/08/2030 16, 25,
28, 35,
41, 43

GHINEA CATALIN-
CONSTANTIN
BORZEA IOAN

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială
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114467(R) 03/01/2031 45 SC GRUP SECURITATE
GENERALA SRL

115870(R) 01/02/2031 7, 8 SC GPM-TITAN
INTERNATIONAL SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

141342(R) 25/02/2031 3 SANDULACHE VASILE IONUT

119227(R) 29/03/2031 5 Glaxo Group Limited ZMP Intellectual Property SRL

141470(R) 30/05/2031 36 SC BENBAR GRUP SRL

017145(3R) 26/02/2031 29 HORMEL FOODS
CORPORATION

DENNEMEYER &
ASSOCIATES SRL

115986(R) 22/03/2031 41, 42 DUMITRU RĂZVAN BALINT S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

110403(R) 25/05/2030 16, 35,
38, 41,
42

S.C. CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT S.R.L.

113094(R) 20/09/2030 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

POTTLE PRODUCTIONS INC. ROMINVENT S.A.

109139(R) 26/04/2030 9, 35 FLORIN TODOR

114392(R) 09/12/2030 5 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. ROMINVENT S.A.

017465(3R) 26/02/2031 29 HORMEL FOODS
CORPORATION

DENNEMEYER &
ASSOCIATES SRL

115245(R) 27/01/2031 37, 42 EXENNE TECHNOLOGIES
SRL

114055(R) 03/11/2030 33, 35,
39

SC PRODAL 94 SRL INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

108996(R) 16/02/2030 41 CLUBUL ECOLOGIC
TRANSILVANIA

114054(R) 03/11/2030 33, 35,
39

SC PRODAL 94 SRL INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

114053(R) 03/11/2030 33, 35,
39

SC PRODAL 94 SRL INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

115237(R) 08/02/2031 5 SC FITERMAN PHARMA SRL
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114679(R) 13/01/2031 28 SC IQ GAMES SRL

114570(R) 13/01/2031 28 SC IQ GAMES SRL

114932(R) 23/02/2031 14, 41 LUCIANA RADUCANU AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

114555(R) 13/01/2031 28 SC IQ GAMES SRL SC IQ GAMES SRL

114556(R) 13/01/2031 28 SC IQ GAMES SRL

114572(R) 13/01/2031 28 SC IQ GAMES SRL

114681(R) 13/01/2031 28 SC IQ GAMES SRL

044446(2R) 18/12/2030 5 UPJOHN US 1 LLC CABINET M. OPROIU SRL

132921(R) 11/03/2031 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) SRL

117986(R) 14/04/2031 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC ANTENA 3 SA MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

116083(R) 07/04/2031 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC ANTENA 3 SA MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

115033(R) 09/02/2031 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC ANTENA 3 SA MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

050168(2R) 06/02/2031 29 SC SIGMA OVERSEAS
SOLUTIONS SOS SRL

118994(R) 04/01/2031 35, 39,
42

ETABLISSEMENT DELHAIZE
FRERES ET CIE LE LION
(GROUPE DELHAIZE) în limba
flamanda GEBROEDERS
DELHAIZE EN CIE DE LEEUW
(GROUP DEHAIZE), în lb.
engleză DELHAIZE BROTHERS
AND Co. THE LION (DELHAIZE
GRO

Frisch & Partners
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116172(R) 09/06/2031 16, 35,
41, 42

JOCKEY CLUB - SOCIETATEA
DE INCURAJARE PENTRU
IMBUNATATIREA RASEI
CAILOR IN ROMANIA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

046664(2R) 25/10/2030 12, 37 FAIVELEY TRANSPORT ZMP Intellectual Property SRL

044517(2R) 25/10/2030 12, 37 FAIVELEY TRANSPORT ZMP Intellectual Property SRL

116594(R) 09/05/2031 35, 40,
42

SC DECO CENTER SRL

116951(R) 09/05/2031 6, 20 SC DECO CENTER SRL

115638(R) 24/02/2031 29, 35 SC CHITRIUC A&A IMPEX SRL

119051(R) 09/05/2031 39 VIAPROMO S.R.L. S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

112194(R) 03/08/2030 16, 35 SC STIFANI IMPEX SRL SC RODALL SRL

115555(R) 04/01/2031 5 INNER CHI NATURE SRL ALACARTE IP SRL

055710(R) 11/06/2023 41 SC STANDARD VISION SRL

114678(R) 06/01/2031 3, 35 SC ERIKDAN PROD SRL BRAND LEADER S.R.L.

055711(R) 11/06/2023 41 SC STANDARD VISION SRL

055810(R) 11/06/2023 41 SC STANDARD VISION SRL

055809(R) 11/06/2023 41 SC STANDARD VISION SRL

115900(R) 15/12/2030 16, 29,
30, 31,
32, 33,
34, 35,
39, 43

SC EXPO MARKET ALIMENT
SRL

115322(R) 12/04/2031 6, 37,
42

SC MICONSTRUCT SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

115510(R) 29/03/2031 28 SC D TOYS SRL

115050(R) 16/02/2031 25 SC VANESSA LINE SRL SC NOMENIUS SRL

115601(R) 22/03/2031 28 SC D-TOYS SRL

113962(R) 30/11/2030 5, 35 SC WALMARK ROMANIA SRL SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL

115506(R) 22/03/2031 28 SC D-TOYS SRL

114492(R) 18/01/2031 5, 35 SC RAZMED SRL SC NOMENIUS SRL

115357(R) 22/03/2031 28 SC D-TOYS SRL
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115977(R) 17/02/2031 41 ELENA FRANCISC-ŢURCANU S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

115598(R) 22/03/2031 28 SC D TOYS SRL

110585(R) 01/07/2030 36 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE SRL

115596(R) 22/03/2031 28 SC D TOYS SRL

110586(R) 01/07/2030 36 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE SRL

115098(R) 18/01/2031 5, 35 SC RAZMED SRL SC NOMENIUS SRL

112279(R) 30/08/2030 36 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
SA

115328(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

123509(R) 27/12/2030 45 SC PROLEG GUARD
SECURITE SRL

114074(R) 10/12/2030 29, 30,
35, 39

SC BARBONE
DISTRIBUTIONE SRL

115348(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

115882(R) 11/04/2031 16, 35,
38, 39,
41, 42,
43

SC EXIMTUR SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

115284(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

115283(R) 02/03/2031 28 SC D-TOYS SRL

114096(R) 10/11/2030 9, 35,
38, 42

BIONET SOFTWARE SRL SC INTELLEXIS SRL

045381(2R) 29/11/2030 29, 30,
35

SC PRODLACTA SA

115675(R) 14/03/2031 10 SC TERM OK RO SRL

115508(R) 24/03/2031 7, 8 SC INTELIFORM SRL CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L.

114635(R) 21/01/2031 35, 41,
42, 45

ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

017026(3R) 06/02/2031 25 HENRI BENDEL, LLC ROMINVENT S.A.

048753(2R) 09/01/2031 5 ALLERGAN, INC. ROMINVENT S.A.
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045004(2R) 09/01/2031 10 ALLERGAN, INC. ROMINVENT S.A.

115329(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

121106(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

116374(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

115327(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

115326(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

115367(R) 02/03/2031 28 SC IQ GAMES SRL

114884(R) 17/01/2031 35, 41,
45

ASOCIATIA
ADMINISTRATORILOR DE
FONDURI (AAF)

115282(R) 02/03/2031 28 SC D-TOYS SRL

115368(R) 02/03/2031 28 SC D-TOYS SRL

116796(R) 06/07/2031 9 SC DON 20 SRL

115921(R) 17/02/2031 6, 7,
17, 19,
20, 35,
37

KOM DOORS FACTORY SRL SC APPELLO BRANDS SRL

002368(3R) 01/12/2030 9 Beckman Coulter, Inc. PETOSEVIC SRL

117310(R) 31/03/2031 5 KLINTENSIV S.R.L. ROMPATENT DESIGN SRL

046843(2R) 29/01/2031 29, 30,
43

SC QUICK BEST FOOD SRL

045948(2R) 24/01/2031 9, 16,
35, 37,
38, 39,
41, 42

SC RO ET CO
INTERNATIONAL SA

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

002412(5R) 29/01/2031 7, 12,
17

MINER ENTREPRISES INC ROMINVENT S.A.

017631(3R) 08/01/2031 25, 28 EVERLAST WORLD'S
BOXING HEADQUARTERS
CORPORATION

ROMINVENT S.A.

046753(2R) 17/01/2031 18, 22,
25, 28

North Sails Group, LLC ROMINVENT S.A.

046732(2R) 17/01/2031 18, 22,
25, 28

North Sails Group, LLC ROMINVENT S.A.

115222(R) 13/01/2031 35, 41 SC EUROEXPO FAIRS SRL CABINET ENPORA

045194(2R) 23/01/2031 12, 21,
37

BELRON INTERNATIONAL
LIMITED

ROMINVENT S.A.
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021118(3R) 29/01/2031 3, 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA SRL

114806(R) 19/01/2031 30, 43 SC GLOBTRADE VENTURE
INVESTMENTS SRL

050690(2R) 19/01/2031 3 FATER S.p.A. SC PETOSEVIC SRL

021117(3R) 29/01/2031 3, 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA SRL

114273(R) 10/12/2030 16, 29,
30, 32,
35, 39,
42

MIHĂILIŢEANU TIBERIU WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

127071(R) 14/12/2030 33 SC ZAREA SA SC RODALL SRL

116502(R) 31/05/2031 45 SC M K PAZA SI PROTECTIE
SRL

046353(2R) 08/02/2031 33, 35 THE ICONIC ESTATE SA AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL

043357A(2R) 08/12/2030 33, 35,
39

SC MURFATLAR ROMANIA SA

043357(2R) 08/12/2030 33, 35,
39

SC EUROAVIPO SA

114078(R) 15/12/2030 37, 39,
42, 43,
44

SC PICCOLO MONDO
TRADING SRL

SC NOMENIUS SRL

147818(R) 05/10/2036 9, 38 CALIN ALEXANDRU NEDELCU CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA

007252(5R) 01/03/2031 16, 36 BANK OF AMERICA
CORPORATION

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

112672(R) 18/11/2030 43 RADULESCU BOGDAN
SPIRIDON

021120(3R) 29/01/2031 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA SRL

112523(R) 13/08/2030 29 SC EXPUR SA SC TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP SRL

017881(3R) 29/01/2031 3, 8, 16 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA SRL

021119(3R) 29/01/2031 3, 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA SRL

018183(3R) 29/01/2031 3 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA SRL

018182(3R) 29/01/2031 3, 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA SRL

110832(R) 23/06/2030 29, 35,
39, 42

SC INDCARF SA
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115150(R) 04/02/2031 45 SC PAZA SI OBIECTIVE SI
INTERVENTIE SRL

115648(R) 01/04/2031 32 SC URSUS BREWERIES SA RATZA & RATZA SRL

114935(R) 04/02/2031 36 SC CAPITAL INITIAL SRL RATZA & RATZA SRL

111766(R) 15/07/2030 35, 39,
41

SC ACCENT TRAVEL &
EVENTS SRL

045580(2R) 16/01/2031 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 34,
36, 37,
38, 40,
41, 42,
43, 44,
45

SC VOX SA

045581(2R) 16/01/2031 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
34, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 43,
44, 45

SC VOX SA
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116000(R) 30/03/2031 9, 35,
42

SC TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

ALACARTE IP SRL

115996(R) 30/03/2031 9, 35,
42

SC TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

ALACARTE IP SRL

115997(R) 30/03/2031 9, 35,
42

SC TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

ALACARTE IP SRL

115998(R) 30/03/2031 9, 35,
42

SC TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

ALACARTE IP SRL

115999(R) 30/03/2031 9, 35,
42

SC TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

ALACARTE IP SRL

114650(R) 19/01/2031 9, 35,
42

SC TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

ALACARTE IP SRL

113702(R) 08/12/2030 31, 35,
39

VASILE MARIUS IRIMITA

116106(R) 13/04/2031 35, 41 SC LIVADA ADVERTISING SRL

116745(R) 07/06/2031 35, 36,
37, 38,
39, 40,
41, 42,
43, 44,
45

SERVICIUL DE INFORMATII
EXTERNE

116746(R) 07/06/2031 35, 36,
37, 38,
39, 40,
41, 42,
43, 44,
45

SERVICIUL DE INFORMATII
EXTERNE

114391(R) 02/12/2030 30, 35,
39, 43

SC DESERTA SRL CABINET PI SIMONA JEFLEA

117324(R) 13/04/2031 32 SC URSUS BREWERIES SA RATZA & RATZA SRL

114300(R) 01/09/2030 28, 35 SC TOTAL SPORT
EQUIPMENT SRL

ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

017873(3R) 17/12/2030 9 WARNER MUSIC UK LIMITED CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

114786(R) 11/01/2031 16, 42 SC APULUM 94 SRL

115920(R) 17/02/2031 35, 40 SC GREENWEEE
INTERNATIONAL SA

115844(R) 07/02/2031 38, 42 SC DISTINCT NEW MEDIA
SRL
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115843(R) 07/02/2031 38, 42 SC DISTINCT NEW MEDIA
SRL

117467(R) 01/06/2031 17 CONTA ELASTIK URUNLER
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

047013(2R) 08/02/2031 6, 7, 9,
37, 40

S.C. PREMS
TECHNOLOGICAL PRODUCTS
S.A.

113169(R) 02/03/2029 32 Capri Sun GmbH Ratza & Ratza

045126(2R) 23/01/2031 9, 35 TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.

112903(R) 08/09/2030 32 SC MINEXFOR SA

042942(2R) 19/07/2030 12 KIA MOTORS CORPORATION CABINET ENPORA

114793(R) 25/11/2030 9, 35,
41, 42

SC VERSUS SEVEN MEDIA
GRUP SRL

114314(R) 04/01/2031 36 VIVA CREDIT IFN SA

045425(2R) 24/01/2031 5, 35,
42, 43,
44

BERLIN CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

092923(R) 25/02/2028 36 Global City Business Park
S.R.L.

RATZA & RATZA SRL

048321(2R) 14/02/2031 38, 41 GANDUL MEDIA NETWORK
SRL

045773(2R) 21/03/2031 12 RENAULT SAS ROMINVENT S.A.

120673(R) 31/03/2031 41 ASOCIATIA CULTURALA
ROMANO-IRLANDEZA

107218(R) 11/12/2029 32 AQUA BILBOR S.R.L. CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

107217(R) 11/12/2029 32 AQUA BILBOR S.R.L. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

118964(R) 03/11/2030 42 SC CEPROCIM SA

111131(R) 29/06/2030 32, 35,
41

AQUA BILBOR S.R.L. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

017752(3R) 08/01/2031 9, 16,
41, 42

Agenția de Informații
Geospațiale a Apărării ,,General
de divizie Constantin Barozzi"



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

935

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

115373(R) 08/03/2031 9 BITDEFENDER IPR
MANAGEMENT LTD.

SIMION & BACIU CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

132544(R) 15/04/2031 5 SC LAROPHARM SRL

124126(R) 15/11/2030 6, 7, 9,
19, 37,
42

TRACK TEC S.A S.C.P.I Milcev Burbea

139728(R) 04/04/2031 4 ROMTEC AUSTRIA SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

139727(R) 04/04/2031 1 ROMTEC AUSTRIA SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

114657(R) 03/12/2030 3 Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation)

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

170691(R) 21/01/2031 16, 17,
20, 28,
32, 40

SC LAIC PROD SRL

115024(R) 12/01/2031 41, 45 NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN SCA

115046(R) 28/01/2031 33 SC CRAMELE MINIS SA LABIRINT AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

115898(R) 28/01/2031 33 SC CRAMELE MINIS SA LABIRINT AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

115897(R) 28/01/2031 33 SC CRAMELE MINIS SA LABIRINT AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

122264(R) 27/01/2031 5 PHARMACEUTICAL
CHEMICAL COSMETIC
INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

ZMP Intellectual Property SRL

111705(R) 08/07/2030 32, 35,
41

AQUA BILBOR S.R.L. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

115166(R) 09/03/2031 37, 39,
41, 45

STRĂJERI SECURITY SRL

127249(R) 22/03/2031 3 SC BIOSTAR COSMETICS SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA
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113928(R) 26/01/2031 30 real GmbH S.C.P.I MILCEV BURBEA

113675(R) 07/12/2030 35, 41 SC 360 MULTISOLUTIONS
SRL

122812(R) 21/01/2031 30 real GmbH S.C.P.I MILCEV BURBEA

115051(R) 24/03/2031 35, 39 SC DISCOVERY BLUE RGB
SRL

BROJBOIU DUMITRU ADRIAN-
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

044596(2R) 19/12/2030 33, 35,
39

SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

113543(R) 21/01/2031 30 real GmbH S.C.P.I MILCEV BURBEA

123882(R) 24/12/2030 35, 42,
45

SC IMEDIA PLUS GROUP SA

115256(R) 14/01/2031 16, 41 SC DIVERS CREDIT SRL

115015(R) 17/03/2031 35, 39 RADU GABRIEL BARBU BROJBOIU DUMITRU ADRIAN-
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

114646(R) 14/01/2031 30 ALKA GLOBAL Ltd. RATZA & RATZA SRL

043622(2R) 23/02/2031 35, 43 SC HAGI SPORT SRL BRAND LEADER S.R.L.

116376(R) 14/03/2031 35, 39,
41, 43,
45

CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

116291(R) 14/03/2031 35, 39,
41, 43,
45

CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

115643(R) 14/03/2031 35, 39,
41, 43,
45

CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

115642(R) 14/03/2031 35, 39,
41, 43,
45

CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

117468(R) 26/01/2031 35, 41,
42

SC NYS EXPERIENCE SRL SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

116187(R) 26/01/2031 35, 41,
42

SC NYS EXPERIENCE SRL SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL
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142466(R) 25/01/2031 35 CAMERA EUROPEANA DE
COMERT INDUSTRIE SI
FRANCIZA

045364(2R) 29/01/2031 30 KONINKLIJKE DOUWE
EGBERTS B.V.

PETOSEVIC SRL

045262(2R) 23/01/2031 29, 30 KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC

ROMINVENT S.A.

043140(2R) 22/01/2031 5 ACTAVIS EAD ZMP Intellectual Property SRL

043104(2R) 18/01/2031 5 Actavis Group PTC ehf. ZMP Intellectual Property SRL

115130(R) 19/01/2031 12 SC RUD FLORIAN RIEGER
SRL

115685(R) 19/01/2031 5, 30 SC HYLLAN PHARMA SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

138078(R) 19/01/2031 5, 30 SC HYLLAN PHARMA SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

115687(R) 01/02/2031 5, 30 SC HYLLAN PHARMA SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

115688(R) 01/02/2031 5, 30 SC HYLLAN PHARMA SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

113909(R) 10/11/2030 31 SC AMIA INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT SRL

115686(R) 01/02/2031 5, 30 SC HYLLAN PHARMA SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

047422(2R) 24/01/2031 33, 39 SC CARL REH WINERY SRL SC RODALL SRL

132543(R) 15/04/2031 5 SC LAROPHARM SRL

132545(R) 21/02/2031 5 SC LAROPHARM SRL

139380(R) 18/01/2031 41, 43 SC BEST STIL SRL

045540(2R) 22/02/2031 25, 35 PEEK & CLOPPENBURG ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

117602(R) 18/07/2031 30 SC DIANY COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

117598(R) 18/07/2031 30 SC DIANY COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

117599(R) 18/07/2031 30 SC DIANY COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

117600(R) 18/07/2031 30 SC DIANY COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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117601(R) 18/07/2031 30 SC DIANY COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

123167(R) 14/02/2031 19 SC FABRYO CORPORATION
SRL

RATZA & RATZA SRL

115105(R) 14/02/2031 2 SC FABRYO CORPORATION
SRL

RATZA & RATZA SRL

115106(R) 14/02/2031 19 SC FABRYO CORPORATION
SRL

RATZA & RATZA SRL

119567(R) 11/02/2031 29, 30 IFFCO ITALIA S.R.L. ROMINVENT S.A.

162849(R) 29/04/2031 42 SC CENTRUL DE CALCUL SA

119553(R) 25/01/2031 9 EXPRESS LLC a Delaware
limited liability company

ROMINVENT S.A.

115178(R) 11/02/2031 20 SC ART ENTER SRL

106661(R) 15/10/2029 25, 35,
39

BURLACU EUGENIA
MACOVEI DOINA- ANCA

117614(R) 04/03/2031 30 SC HARMOPAN SA

113400(R) 30/09/2030 35, 41 LIVIU CĂTĂLIN CHIŢEŞ

114459(R) 06/12/2030 25, 35,
42

ANDREEA BADALA

115169(R) 15/03/2031 43 ÎNT. IND. DRAGOIU MIRCEA BRAND LEADER

146751(R) 16/03/2031 5 STADA ARZNEIMITTEL AG RATZA & RATZA SRL

115132(R) 25/01/2031 16, 35 UNIUNEA EUROPEANA
BANAT DIN ROMANIA

ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

112327(R) 06/10/2030 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

ANTENA 3 S.A. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

111701(R) 08/07/2030 35, 38 DRAGAN LUCA CONSTANTIN

115681(R) 28/04/2031 32 POSEIDON DISTRIBUTION
SRL

114939(R) 16/02/2031 30, 35,
39

ALKA GLOBAL Ltd. RATZA & RATZA SRL

117004(R) 24/06/2031 16, 31,
39, 43

DELGAZ GRID S.A. ROMINVENT S.A.

045122(2R) 17/01/2031 43 Benihana Holdings Pte.Ltd. RATZA & RATZA SRL

045228(2R) 22/01/2031 35 JAPAN TOBACCO INC RATZA & RATZA SRL
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007165(5R) 26/02/2031 7, 8, 9 THE BLACK & DECKER
CORPORATION

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

114690(R) 01/02/2031 10 SC TEHNOPLUS MEDICAL
SRL

116166(R) 11/03/2031 35, 38 COSMIN BOITAN ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY

115406(R) 10/03/2031 35 SC SIGEMO IMPEX SRL

170813(R) 15/03/2031 3, 4,
5, 8, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 26,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
39, 41,
43, 44,
45

ASR PRINCIPELE RADU AL
ROMÂNIEI

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

170814(R) 15/03/2031 3, 4,
5, 8, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 26,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
39, 41,
43, 44,
45

ASR PRINCIPELE RADU AL
ROMÂNIEI

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

110582(R) 30/06/2030 19 PRO ACTIV SRL

113766(R) 22/10/2030 35, 41 SC MEDIA CONCEPT STORE
SRL

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

115082(R) 10/12/2030 29, 35 SC NOVALCT SRL

124828(R) 23/02/2031 29, 30,
31, 32,
33, 35,
39, 43

CAROLI FOODS GROUP SRL

115543(R) 23/03/2031 42, 45 COMPANIA DE INFORMATICA
NEAMT S.R.L



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

940

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

043932(2R) 02/11/2030 35 PÎRVU IRENE-CORNELIA

110870(R) 20/07/2030 25, 35,
41, 42

SC ELLIS SRL

048393(2R) 11/01/2031 9 SC NET BRINEL SA INTEGRATOR CONSULTING
SRL

116814(R) 10/02/2031 35 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

116593(R) 09/05/2031 36 SC TEZAUR EXCHANGE SRL

115355(R) 15/02/2031 31 Renaissance Capital
Corporation

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

018367(3R) 20/06/2031 33 E. & J. GALLO WINERY RATZA & RATZA SRL

019065(3R) 20/06/2031 33 E & J.GALLO WINERY RATZA & RATZA SRL

114110(R) 15/11/2030 41 MARIA CRISTINA HORNOIU

111781(R) 19/07/2030 16, 35,
41

SC FORSALE PROMO SRL

116539(R) 02/02/2031 16, 35,
39, 41,
42

SC SOPHIA COM SRL

043616(2R) 14/11/2030 35, 41 ASOCIATIA PRESEI AUTO DIN
ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII SRL

007340(5R) 15/03/2031 5 PFIZER PRODUCTS INC. CABINET M OPROIU SRL

017641(3R) 05/02/2031 9 REEBOK INTERNATIONAL
LIMITED

ZMP Intellectual Property SRL

018200(3R) 04/03/2031 7 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
also trading as Citizen Watch
Co., Ltd

ZMP Intellectual Property SRL

017231(3R) 07/03/2031 16, 35 SC HUMANITAS SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

044873(2R) 13/11/2030 33, 35,
39, 42,
43, 44,
45

SC DOMAINE VINARTE SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

045404(2R) 26/01/2031 35 SC HELP NET FARMA SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

941

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

045335(2R) 29/01/2031 35, 36,
37, 39,
40, 41,
42

DOICESCU RAUL
ALEXANDRU LUCIAN

048598(2R) 01/02/2031 10 COLOPLAST A/S PETOSEVIC S.R.L.

130315(R) 18/07/2031 5, 35 SC RAZMED SRL SC NOMENIUS SRL

045750(2R) 14/02/2031 9 EMINENCE SPEAKER LLC FRISCH & PARTNERS S.R.L.

045532(2R) 16/02/2031 3 EVYAP SABUN YAG GLISERIN
SAN VE TIC AS

ZMP Intellectual Property SRL

045073(2R) 05/03/2031 35 DELTA AIR LINES, INC. ROMINVENT S.A.

043382(2R) 27/07/2030 3, 5,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
35, 36,
37, 38,
39, 40,
41, 42,
43, 44,
45

S.C. INTERMARK S.R.L.

115407(R) 11/03/2031 1, 2 SC NANOCHEM SRL

045871(2R) 09/03/2031 9, 11,
16, 35,
36, 37,
38, 39,
41, 42,
43, 44,
45

NEC CORPORATION ZMP Intellectual Property SRL

112920(R) 27/09/2030 30 Grupa Maspex Sp. z o. o. S.K.A. CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

110636(R) 24/08/2030 9, 11,
14, 16,
18, 21,
24, 25,
26, 28,
34, 35,
39, 41,
43

ȘTEFĂNESCU CRISTINA
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117175(R) 03/05/2031 3, 4,
5, 8, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 26,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
39, 41,
43, 44,
45

MARGARETA A ROMANIEI . SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL

121335(R) 19/01/2031 5 MARIAN PETCU COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

115573(R) 19/01/2031 3, 5, 32 MARIAN PETCU COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

115574(R) 19/01/2031 5 MARIAN PETCU COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

115582(R) 18/02/2031 6, 19,
20, 35,
39, 42

CADAR VICTORIA
MARGARETA

SC NOMENIUS SRL

045591(2R) 20/03/2031 3, 6, 8,
10, 12,
20, 25,
30, 31,
33, 39,
44

SC COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ SA

115707(R) 27/04/2031 3 SC COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ SA



6. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE



RETRAGERI
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase

M 2020 05247 27/07/2020 ALIANTA SOCIAL LIBERALA ALIANTA SOCIAL LIBERALA, STR.
NEGUSTORI NR. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

16, 35, 41, 45

M 2020 05248 27/07/2020 ASL PSD ALDE ALIANTA SOCIAL LIBERALA, STR.
NEGUSTORI NR. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

16, 35, 41, 45

M 2020 05685 13/08/2020 LushBeauty LUSH BEAUTY SRL, STR. MINERVA, NR. 6,
BIROUL 9, SCARA D, AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

3, 21, 35

16, 35, 41, 45

M 2007 04614 08/05/2007 085916 MARR CAPITAL SC MARR CAPITAL SRL, STR. FICUSULUI,
NR.1, COMPLEX REZIDENTIAL CORBEANCA
FOREST, VILA 1C101/2, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

35, 36, 37

6, 7, 9, 37, 40

M 2020 08448 22/11/2020 GREEN BOOKS GREEN BOOKS SRL, STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 2, CORP E3, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

35

45M 2021 00438 21/01/2021 KOZZO BUSINESS PROTECT K ROBERT-NICOLAE PANDELE, STR. MALU
ROSU, NR. 114, BL. 13B, SC. A, ET. 2, AP.11, 
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2020 09161 18/12/2020 PREMS T.P. BRASOV SC PREMS TP SA, STR. 13 DECEMBRIE 
NR.94, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV, 
500164,BRAȘOV, ROMANIA

M 2020 09008 21/12/2020 Warwick Legal Network SCA DELEANU VASILE - AVOCATI,
INTRAREA MAREŞAL JOSEF PILSUDSKI 
NR.2, SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA
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M 2020 09447 31/12/2020 Euro EN Narcis SC EURO NARCIS SRL, STR. MUREŞULUI
NR. 1A, JUDEŢUL MUREŞ, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

35

M 2020 08682 02/12/2020 PROLOGIC PROLOGIC INSTANT SRL, STR. LIBERTATII
NR. 27, JUDETUL DAMBOVITA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

37

M 2012 00091 10/01/2012 119857 MSR AG CAMO INTERNATIONAL S.R.L., STR.
PISCUL CRĂSANI NR. 43A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

9, 16, 25, 28,
35, 42



LIMITĂRI LA CERERE
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2019 04735 /
166069

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

el nino parfum, s.r.o. 04/2020 3 - Produse de parfumerie, antiperspirante și
deodorante de uz personal, produse cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice pentru păr,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii.
35 - Servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de produse de parfumerie,
antiperspirante și deodorante de uz personal,
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice
pentru păr, preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, toate serviciile menționate anterior fiind de
asemenea puse la dispoziție și prin internet și
magazin on-line.

3 -
neschimbată
35 - modificată

M 2019 05161 / SC BRAND PROTECT SRL SC LABORMED PHARMA SA 5 - Suplimente alimentare care conţin vitamina
D.

5 - modificată
10 - modificată

M 2020 00417 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

OVIDIU-IOAN TONEA 44 - Servicii stomatologice, servicii oferite
de clinică stomatologică, Stomatologie
estetică, Consultaţii stomatologice, Asistenţă
stomatologică, Consiliere în domeniul
stomatologiei.

44 - modificată

M 2020 00677 /
168070

SC NUTRIACTION S.R.L. 08/2020 41 - Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.,
Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, toate serviciile
mentionate anterior in prezenta clasa fiind
prestate in mod exclusiv in relatie cu nutritia,
dietele umane, controlul greutatii, testarea

41 - modificată
42 - modificată
44 - modificată
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ratelor metabolice, testarea nutrigenomica,
consiliere dietetica personalizata, educatie
nutritionala.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. , toate serviciile mentionate
anterior in prezenta clasa fiind prestate in mod
exclusiv in relatie cu nutritia, dietele umane,
controlul greutatii, testarea ratelor metabolice,
testarea nutrigenomica, consiliere dietetica
personalizata, educatie nutritionala.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. , toate serviciile
mentionate anterior in prezenta clasa fiind
prestate in mod exclusiv in relatie cu nutritia,
dietele umane, controlul greutatii, testarea
ratelor metabolice, testarea nutrigenomica,
consiliere dietetica personalizata, educatie
nutritionala.

M 2020 02989 / AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

NTL-TPB PRODUCT S.R.L. 1 - Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi
a blănurilor de animale, adezivi pentru utilizare

1 -
neschimbată
2 -
neschimbată
6 -
neschimbată
17 -
neschimbată
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în industrie, chituri şi alte materiale de umplere,
compost, bălegar, îngrăşăminte, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
2 - Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
6 - Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga

19 -
neschimbată
35 -
neschimbată
37 -
neschimbată
40 -
neschimbată
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listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
19 - Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37 - Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
40 - Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.(Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

M 2020 03990 /
170658

SC PRIVATE VAULT SRL 12/2020 35 - Publicitate, închirierea spatiului publicitar,
închirierea timpului în mediile de comunicare,
asistenta în managementul afacerilor, intrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale

35 - modificată
38 - modificată
41 - modificată
43 - modificată
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şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de târguri comerciale, promovare bunuri
şi servicii prin sponsorizare evenimente
sportive, prezentarea produselor în mediile de
comunicare în scopuri de comercializare cu
amanuntul, promovarea vanzarilor pentru terti,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate cu plata per plic.
38 - Inchirierea timpului de acces la retelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicatii prin terminalele de
calculator, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere
de chat pe internet, transmiterea de mesaje,
inchirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, servicii de teleconferintă,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la retelele
globale de calculatoare, transmiterea video la
cerere, servicii de videoconferinţă.
41 - Servicii de club (divertisment sau
educaţie), organizarea si sustinerea colocviilor,
organizarea si sustinerea de concerte,
organizarea si sustinerea conferintelor,
organizarea si sustinerea congreselor, servicii
de disc jockey, transfer de know-how (instruire),
servicii de discoteca, servicii de amuzament,
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furnizarea de filme, nedescarcabile, prin servicii
video la cerere, servicii de jocuri furnizate
online de la o retea computerizata, servicii
de karaoke, furnizarea online de publicatii
electronice nedescarcabile, furnizare online
de muzica nedescarcabila, furnizare online de
imagini video, nedescarcabile, organizare de
baluri, organizare de spectacole de moda in
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestatiilor live, furnizarea
de programe de televiziune nedescarcabile prin
intermediul serviciilor video la cerere.
43 - Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar)

M 2020 04555 / ENACHE IP PARTNERS SRL TEODOR-CRISTIAN RADA 9 - Aplicaţii software, aplicaţii mobile, aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicaţii
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, publicaţii
electronice descărcabile, cu excluderea
produselor în legătură cu programe de fidelizare
a clienţilor.
35 - Servicii de publicitate, marketing şi
promovare cu excluderea serviciilor în legătură
cu programe de fidelizare a clienţilor.
39 - organizarea de călătorii cu excluderea
serviciilor propuse în cadrul programelor de
fidelizare a clienţilor.

9 - modificată
35 - modificată
39 - modificată
43 - modificată
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43 - cazare temporară, cu excluderea serviciilor
propuse în cadrul programelor de fidelizare a
clienţilor.

M 2020 06010 / CEDAR INVEST S.R.L. 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, toate
acestea cu privire la afaceri imobiliare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare. , afaceri monetare, toate acestea cu
privire la afaceri imobiliare
37 - Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, toate acestea cu privire la afaceri
imobiliare.

35 - modificată
36 - modificată
37 - modificată

M 2020 06584 / SC PROFIPET COM SRL 31 - Seminţe naturale, seminţe brute, seminţe
neprocesate, grăunţe pentru hrana animalelor.
35 - Servicii de publicitate, marketing şi
promovare.
39 - Transport rutier.

29 - ștearsă
31 -
neschimbată
35 -
neschimbată
39 -
neschimbată

M 2020 07637 / SC NOMENIUS SRL ORIZONT BUSINESS
INTELLIGENCE SRL

9 - Dispozitive optice, amplificatori şi dispozitive
de corecţie, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare
hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, echipament pentru
scufundări, magneţi, materiale înregistrate,
aparate didactice, biocipuri, agende electronice
amplificatoare de control, amplificatoare de
distribuţie, aparate şi instrumente multimedia,

9 - adaugata
35 -
neschimbată
41 -
neschimbată
42 -
neschimbată
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aparate de programare a timpului, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru IT/AV
şi telecomunicaţii, codificatoare, decodoare,
digitizatoare, dispozitive audio-vizuale şi
fotografice, echipamente de procesare
a semnalelor digitale, echipamente de
comunicare, echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date,
organizatoare electronice, software, aplicaţii
software descărcabile, software antispyware
descărcabile, platforme de software colaborative
(software), pachete de software, hardware
ethernet, hardware pentru calculator,
componente hardware cu memorie, componente
hardware pentru calculatoare, hardware pentru
realitate virtuală, calculatoare şi hardware de
calculator, chei hardware USB (adaptoare
de reţea fără fir), componente pentru VPN
(reţele private virtuale), componente hardware
pentru wan (reţea zonă extinsă), dispozitive
cu memorie tampon ( hardware de calculator),
diverse software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator şi
dispozitivelor electronice să comunice unele
cu altele, hardware conectabil prin magistrală
serială universală (USB), hardware de calculator
folosit la ingineria de software asistată de
calculator, hardware de calculator pentru
direcţionarea semnalelor audio, video şi digitale,
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio şi video, hardware de
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calculator pentru accesare şi transmisie de
date la distanţă, hardware pentru lan (reţea
locală de operare), hardware pentru reţele
de calculatoare, suporturi de montare pentru
hardware de calculatoare, firmware descărcabil,
software de sistem şi de suport de sistem şi
firmware, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare, aplicaţii descărcabile de birou
şi de întreprindere, aplicaţii de calculator
descărcabile educative, aplicaţii de calculator
descărcabile pentru comenzi auto, aplicaţii
mobile, aplicaţii maşină-maşină (M2M), aplicaţii
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicaţii mobile care pot fi descărcate
destinate utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, aplicaţii mobile descărcabile pentru
gestionarea de date, aplicaţii descărcabile
pentru fluxul de lucru, aplicaţii descărcabile
pentru circuite specifice integrate, procesoare
pentru aplicaţii, aplicaţii descărcabile software
pentru roboţi descărcabile, aplicaţii software
pentru web descărcabile, aplicaţii software
pentru dispozitive fără fir, aplicaţii software de
tipul business intelligence, aplicaţii software de
calculator, descărcabile, aplicaţii descărcabile
pentru recuperarea de informaţii, software
de aplicaţii de calculator, software de aplicaţii
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, software de
calculator folosit ca interfaţă de programare
a aplicaţiilor (API), software de calculator
pentru integrarea aplicaţiilor şi a bazelor de
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date, software pentru dezvoltare de aplicaţii,
software pentru servere de aplicaţii, software de
comunicare, reţelizare şi reţele sociale, servere
pentru găzduirea site-urilor web, unităţi de
stocare (SSD), stocare în reţea (NAS), publicaţii
electronice descărcabile, software pentru
optimizarea motoarelor de căutare, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat.
35 - Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, asistență comercială privind crearea
de întreprinderi comerciale, servicii de
relocare pentru afaceri, asistență comercială
în managementul afacerilor, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
administrarea centrelor de apeluri pentru terți,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de externalizare (asistență în afaceri), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de afișaj,
campanii de marketing, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii publicitare cu privire la crearea
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identității corporative și de brand, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
studii privind imaginea companiei, servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicaţii, administrarea vânzărilor,
analiză de preț, comandă computerizată de stoc,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, pregătire de
publicații publicitare, optimizarea motoarelor de
căutare, consultanță cu privire la optimizarea
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motoarelor de căutare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizarea și coordonarea de
licitații, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
41 - Servicii de scriere pentru bloguri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decât cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, consultanță editorială,
furnizare de publicații on-line nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, publicare de cărți, publicare de
broșuri, publicare de afișe, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
informații referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de documente
în materie de pregătire profesională, știință,
dreptul public și probleme sociale, publicare
de materiale educative, publicare de manuale
de instruire, publicare de fișe informative,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de periodice și cărți în
format electronic, servicii de publicare on-
line, servicii de publicare electronică, cursuri
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de formare, organizare de cursuri, organizare
de cursuri de instruire, furnizare de cursuri
educaționale, organizare de evenimente
recreative, coordonare de evenimente
educative, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
congrese, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de simpozioane, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
ateliere de lucru (instruire), producția de
muzică, producția de spectacole în direct,
producția de emisiuni radiofonice, producția
de filme cinematografice, instruire, instruire
asistată pe calculator, instruire în întreținerea
calculatoarelor, instruire în inginerie electrică,
servicii de instruire în vânzări, instruire în
operarea sistemelor software, instruire în
domeniul administrării afacerilor, coordonare
de cursuri de instruire, instruire în domeniul
operării sistemelor informatizate, transfer de
know-how (instruire), instruire în proiectarea de
sisteme software, instruire în domeniul reparării
de calculatoare, instruire în domeniul operării
circuitelor integrate, instruire în domeniul
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proiectării de calculatoare, editare de publicații
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale și publicații tipărite, împrumut de cărți
și publicații periodice, furnizare de publicații
electronice altele decât cele publicitare,
publicare de publicații periodice, cursuri
educaționale referitoare la automatizare.
42 - Servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, creare de platforme
informatice pentru terți, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consiliere și consultanță privind aplicațiile pentru
rețele de calculatoare, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, proiectare,
creare și programare de pagini web, întreținere
de software de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, managementul proiectelor it,
inginerie informatică, închirierea hardware-ului



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

964

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

și facilităților pentru calculator, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), proiectare și
dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, securitate, protecție și reconstituire
IT, servicii de securitate a datelor paravane
de protecție (firewall), software ca serviciu
(SAAS), platformă ca serviciu (PAAS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, platformă ca serviciu (PAAS), design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, consultanță în materie de design
web, dezvoltare și proiectare de suporturi
digitale pentru sunet și imagine, remedierea
problemelor la software de calculator (suport
tehnic), întreținere, reparații și actualizare de
software, control de calitate pentru servicii,
consultanță privind asigurarea calității,
testare de hardware de calculator, închirierea
de hardware de calculator, configurare de
hardware de calculator folosind software,
cercetare privind dezvoltarea de hardware
de calculator, consultanță în materie de
hardware de calculator, găzduire de server,
găzduire de portaluri web, găzduire de aplicații
interactive, găzduire de conţinut digital, găzduire
de platforme pe internet, serviciu privat de
furnizare de găzduire cloud, serviciu public
de furnizare de găzduire cloud, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
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uri web, stocare de date, servicii de design de
brand, localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și
bloguri personale online, implementarea de
programe de calculator în rețele, cercetare
privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor industriale.

M 2020 09359 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

35 - ștearsă
41 - ștearsă
42 - ștearsă
43 -
neschimbată
44 - ștearsă

LORENA PARTALE 43 - Servicii de catering, restaurante (servirea
mesei), catering, inclusiv, în special, având
legătură cu alimentele sănătoase, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet.



7. TABEL CUPRINZÂND M{RCILE
       CARE EXPIR{ ÎN PERIOADA 
       01.06.2021- 30.06.2021 
       ÔI URMEAZ{ A FI REÎNNOITE

Conform art. 33, alin. 4, din Legea 84/1998, republicat|, la cererea titularului, înregistrarea m|rcii
poate fi reînnoit| la împlinirea fiec|rui termen de 10 ani, cu plata taxei prev|zute de lege. Cererea de reînnoire
a înregistr|rii m|rcii poate fi f|cuta înainte de expirarea duratei în curs, dar nu mai devreme de 6 luni de la
expirarea acestei durate.

Reînnoirea înregistr|rii m|rcii se opereaz| începând cu ziua imediat urm|toare expir|rii protecÛiei
în curs.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistr|rii m|rcii este datorat| la data înregistr|rii cererii, în
cuantumul aplicabil la aceast| dat|; taxa poate fi pl|tit| Õi în urm|toarele 6 luni de la expirarea duratei de
protecÛie în curs, dar cu majorarea prev|zut| de lege. Neplata acestei taxe în condiÛiile prev|zute mai sus este
sancÛionat| cu dec|derea titularului din dreptul la marc|.

Când înregistrarea unei m|rci nu este reînnoit| la expirarea termenului, OSIM înscrie în Registrul
NaÛional al M|rcilor menÛiunea c| înregistrarea acestei m|rci a r|mas f|r| efect de la data expir|rii ultimei
perioade de protecÛie de 10 ani.

Taxele de reînnoire sunt urm|toarele:
1. Reînnoirea unei m|rci individuale: (tax| achitat| odat| cu depunerea cererii):
*pentru o clas| de produse sau/Õi servicii, marca fiind verbal| alb/negru . . . . . . . . .  584 LEI /120 EURO
*pentru o clas| de produse sau/Õi servicii, marca având elementul figurativ color . .  974 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clas| suplimentar| de produse sau /Õi servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 LEI /50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marc| având o grafic| special| (suplimentar 
faÛ| de taxele menÛionate anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146 LEI /30 EURO
2. Reînnoirea unei m|rci colective sau de certificare (tax| achitat| odat| cu depunerea cererii):
*pentru o clas| de produse sau/ Õi servicii, marca fiind verbal| sau având 
un element figurativ alb negru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1948 LEI /400 EURO
*pentru o clas| de produse sau/ Õi servicii, marca având elementul figurativ color  2435 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clas| suplimentar| de produse sau/ Õi servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292 LEI /60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marc| având grafic| special| (suplimentar 
faÛ| de taxele menÛionate anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 LEI /60 EURO
3. Reînnoirea unei m|rci dup| expirarea duratei de protecÛie în curs (tax| achitat| în termen de 6 luni

de la data expir|rii duratei de protecÛie în curs): se achit| taxele prev|zute la punctele 1 Õi 2, cu o
majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistr|rii m|rcii (odat| cu depunerea 
cererii de reînnoire a înregistr|rii m|rcii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243 LEI/50 EURO

Subliniem înc| o dat| c| nerespectarea acestor prevederi duce la dec|derea titularului din drepturi Õi la
disponibilizarea m|rcii pentru a putea fi înregistrat| de c|tre alÛi solicitanÛi; prin aceasta, toate investiÛiile
f|cute de c|tre titular pentru promovarea m|rcii Õi consolidarea poziÛiei acesteia pe piaÛ| pot fi iremediabil
compromise.
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Nr.
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Nr.
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Denumire marcă Titular Dată
expirare

002535 007827 ARGUS SC ARGUS SA 08/06/2021

012469 007500 FLOLAN Glaxo Group Limited 05/06/2021

007100 005657 GADINIA SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 01/06/2021

007313 005746 ORIENT Seiko Epson Kabushiki Kaisha (Seiko
Epson Corporation)

03/06/2021

017474 024602 GULF GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS,
LTD

03/06/2021

017475 024603 GULF GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS,
LTD

03/06/2021

017797 024624 RYVITA THE RYVITA COMPANY LIMITED 05/06/2021

017798 024625 NOVOFERM NOVOZYMES A/S 05/06/2021

018358 024628 VIZIR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 05/06/2021

018359 024631 UPPER 10 COTT BEVERAGES LLC 05/06/2021

017678 024635 LILY OF FRANCE VANITY FAIR INC. 05/06/2021

021130 024632 ROYAL CROWN COTT BEVERAGES LLC 05/06/2021

022046 024633 RC COTT BEVERAGES LLC 05/06/2021

017677 024634 BESTFORM VANITY FAIR INC. 05/06/2021

012179 007395 TORAYCA TORAY KABUSHIKI KAISHA / TORAY
INDUSTRIES INC

06/06/2021

012180 007396 MARLBORO LIGHTS PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 06/06/2021

007090 005654 BONAQA THE COCA-COLA COMPANY 09/06/2021

007171 005686 POP TUCKER FASTENERS LIMITED 09/06/2021

000453 006097 ROLLS-ROYCE ROLLS-ROYCE PLC 09/06/2021

002506 004576 JOCKEY JOCKEY INTERNATIONAL INC 09/06/2021

002504 004574 TYTON US PIPE & FOUNDRY CO. LLC 09/06/2021

002505 004575 RIBOTIDE KIRIN KYOWA FOODS COMPANY,
LIMITED

09/06/2021

002502 004573 GILLETTE THE GILLETTE COMPANY LLC 09/06/2021

017242 024651 LAMINORUL SC LAMINORUL SA 11/06/2021

017275 024652 KYOCERA KYOCERA CORPORATION 11/06/2021

000456 006098 CADBURY CADBURY UK LIMITED 12/06/2021

022970 024661 JORDACHE JORDACHE ENTERPRISES INC 13/06/2021

017379 024657 KANEKALON KANEKA CORPORATION 13/06/2021
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022480 024660 COW-BOY COMPANIA INDUSTRIAL DE
TABACOS MONTE-PAZ

13/06/2021

007104 005660 STIMOROL KRAFT FOODS DANMARK
INTELLECTUAL PROPERTY APS

17/06/2021

007105 005661 MAYTAG MAYTAG PROPERTIES, LLC 17/06/2021

017801 024674 POSCO POSCO 17/06/2021

019064 024673 "POHANG IRON
& STEEL CO.LTD"

POSCO 17/06/2021

017488 024680 LEXIS RELX INC 19/06/2021

018240 024684 CRIS SC MECANEX SA 19/06/2021

018241 024685 CERNA SC MECANEX SA 19/06/2021

018242 024686 LOTRU SC MECANEX SA 19/06/2021

018058 024689 TEDDY GRAHAMS Intercontinental Great Brands LLC 19/06/2021

018059 024690 ROYAL Mondelez Europe GmbH 19/06/2021

017489 024681 NEXIS RELX INC 19/06/2021

018060 024691 TRISCUIT Intercontinental Great Brands LLC 19/06/2021

018061 024692 NEWTONS Intercontinental Great Brands LLC 19/06/2021

018063 024694 MILK BONE BIG HEART PET BRANDS 19/06/2021

018065 024696 CHIPS AHOY! Intercontinental Great Brands LLC 19/06/2021

022781 024707 CLINOMYN CCS, CLEAN CHEMICAL SWEDEN AB 20/06/2021

018370 024724 PROS-CAR MERCK SHARP & DOHME CORP. 20/06/2021

018074 024711 BRIDE'S AND
SETTING UP HOME

THE CONDE NAST PUBLICATIONS
LTD

20/06/2021

018243 024735 CYCOSTAT ZOETIS BELGIUM S.A. 24/06/2021

017381 024740 IASI CONF SA IASI CONF SA 24/06/2021

012626 007592 ADEC Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also
trading as Citizen Watch Co., Ltd.

24/06/2021

007202 005698 CLARION CLARION COMPANY LIMITED 25/06/2021

002524 004582 Del Monte Foods, Inc. 27/06/2021

002522 004581 THE COCA-COLA COMPANY 27/06/2021

002527 004584 VAUXHALL GENERAL MOTORS UK LIMITED 27/06/2021

002525 004583 AVIS WIZARD CO. INC 27/06/2021

017385 024785 CONSTANCE CARROLL CONSTANCE CARROLL COSMETICS
PLC

27/06/2021
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017491 024786 CROSS A.T. Cross Company, LLC 27/06/2021

020092 024787 "OHMEDA" GE HEALTHCARE FINLAND OY 27/06/2021

017493 024791 CLUJANA SOCIETATEA COMERCIALA PE
ACTIUNI CLUJANA SA

28/06/2021

002508 004577 SALAMANDER THE MORGAN CRUCIBLE COMPANY
PLC

11/06/2021

000452 006096 RR ROLLS-ROYCE PLC 09/06/2021

046548 M 2001
02567

TICLODIN SC AC HELCOR SRL 01/06/2021

046479 M 2001
02572

DECO POLICOLOR SC POLICOLOR SA 01/06/2021

046482 M 2001
02577

NATIONAL GEOGRAPHIC NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 01/06/2021

046727 M 2001
02578

GENIUS KYE INTERNATIONAL CORP 01/06/2021

046567 M 2001
02602

NELEPTON SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

048452 M 2001
02626

LA FEMME JT INTERNATIONAL SA 04/06/2021

047857 M 2001
02603

SISTAR SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046568 M 2001
02604

SISTOR SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046569 M 2001
02605

VERDAN SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046686 M 2001
02606

LADINOX SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046687 M 2001
02607

LIVONET SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046689 M 2001
02609

GENTORIN SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046690 M 2001
02610

DELARIN SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046691 M 2001
02611

GIRENOX SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046692 M 2001
02612

AKRONIX SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

046693 M 2001
02613

ANXIAR SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021
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046694 M 2001
02614

LIUDIX SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 04/06/2021

048908 M 2001
02590

EUROCAR FĂRĂ
NOI E VAI ŞI AMAR!

VÎRCOLACU CĂLIN-BOGDAN 04/06/2021

048909 M 2001
02591

VÎRCOLACU CĂLIN-BOGDAN 04/06/2021

053647 M 2001
02622

AVENUE JT INTERNATIONAL SA 04/06/2021

046698 M 2001
02623

ELEMENTS JT INTERNATIONAL SA 04/06/2021

046699 M 2001
02625

LIGGETT DUCAT JT INTERNATIONAL SA 04/06/2021

046742 M 2001
02596

ALC ALCADIBO TRADING SC ALCADIBO TRADING SA 04/06/2021

050750 M 2001
02627

DUCAT JT INTERNATIONAL SA 04/06/2021

048571 M 2001
02616

KALDE KLIMA KALDE KLIMA ORTA BASINC
FITTINGS VE VALF SANAYI ANONIM
SIRKETI

04/06/2021

046603 M 2001
02620

SANITAS FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA 04/06/2021

046575 M 2001
02631

AGROVIT SC AGROVIT SA 05/06/2021

048104 M 2001
02666

JAY INTERMARK S.R.L. 05/06/2021

046729 M 2001
02675

DEALURILE FRUMOASEI S.C. BEST WINE DISTRIBUTION
S.R.L.

05/06/2021

047739 M 2001
02639

DECASEPT SC AMNIOCEN SRL 05/06/2021

047034 M 2001
02642

PORTOCALA ORANGE BRAND SERVICES LIMITED 05/06/2021

046576 M 2001
02643

SHIMANO SHIMANO INC 05/06/2021

047171 M 2001
02687

DACIA CONFORT SC AUTOMOBILE DACIA SA 06/06/2021

047172 M 2001
02688

DACIA CLIMA SC AUTOMOBILE DACIA SA 06/06/2021

047173 M 2001
02689

BLAZON SC AUTOMOBILE DACIA SA 06/06/2021

972



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

047174 M 2001
02690

INVANZ MERCK SHARP & DOHME CORP. 06/06/2021

046805 M 2001
02715

BECEL PRO ACTIV UPfield Europe B.V. 07/06/2021

047347 M 2001
02704

WMT WORLD MEDIATRANS S.C. WORLD MEDIATRANS S.R.L. 07/06/2021

046802 M 2001
02717

LONDON DRY GIN ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED

07/06/2021

046801 M 2001
02716

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED

07/06/2021

046852 M 2001
02739

EZETROL MSD INTERNATIONAL GMBH 08/06/2021

046853 M 2001
02740

ZINTREPID MSD INTERNATIONAL GMBH 08/06/2021

046700 M 2001
02723

NU TE SUPĂRA, FRATE! SC NORIEL IMPEX SRL 08/06/2021

046703 M 2001
02724

PITICOT SC NORIEL IMPEX SRL 08/06/2021

048453 M 2001
02730

FUCHS DF World of Spices GmbH 08/06/2021

046648 M 2001
02743

ULCIORUL FERMECAT SC INTERMARK SRL 11/06/2021

048756 M 2001
02742

IZVORUL BUN SC INTERMARK SRL 11/06/2021

046671 M 2001
02744

TIERRA DEL FUEGO BELLES MARKS LTD 11/06/2021

046672 M 2001
02745

PUEBLO DEL SOL BELLES MARKS LTD 11/06/2021

048014 M 2001
02747

PALOMA BLANCA BELLES MARKS LTD 11/06/2021

048013 M 2001
02746

ALLEGRO BELLES MARKS LTD 11/06/2021

048015 M 2001
02748

DINASTY BELLES MARKS LTD 11/06/2021

046975 M 2001
02763

ACF ADVANCED
CHARCOAL FILTER

BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

11/06/2021

048329 M 2001
02750

ZOO ORO CODE
ZERO VODKA

BELLES MARKS LTD 11/06/2021

047433 M 2001
02787

MARAMI CONSTRUCT S.C. MARAMI CONSTRUCT S.R.L. 12/06/2021
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046872 M 2001
02794

ETM SC BEGA ELECTROMOTOR SA 12/06/2021

046845 M 2001
02789

ALERTUM UPSA SAS 12/06/2021

046846 M 2001
02790

LOW E Akzo Nobel Coatings International B.V. 12/06/2021

046871 M 2001
02793

SILKEN SC INTERSTAR CHIM SA 12/06/2021

047047 M 2001
02800

FGH FLUID GROUP HAGEN SC FLUID GROUP HAGEN SRL 13/06/2021

046720 M 2001
02803

CARITAS CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA 13/06/2021

046718 M 2001
02801

XIGRIS ELI LILLY AND COMPANY 13/06/2021

047187 M 2001
02819

ATP ATP TOUR INC 14/06/2021

047694 M 2001
02810

CABERNET AUSLESE SC VINCON VRANCEA SA 14/06/2021

047182 M 2001
02814

X CITE WM WRIGLEY JR COMPANY 14/06/2021

047183 M 2001
02815

DRAXXIN ZOETIS SERVICES LLC 14/06/2021

047184 M 2001
02816

ACDELCO GENERAL MOTORS LLC 14/06/2021

047350 M 2001
02822

ROMWOOD SC ROMWOOD SA 15/06/2021

049174 M 2001
02828

SOLENA SC SENIC COM SRL 18/06/2021

047356 M 2001
02825

SC RENDER COM SRL 18/06/2021

047887 M 2001
02830

TRAIAN Brailoiu Traian 18/06/2021

049462 M 2001
02848

DOMAINES VINCON SC VINCON VRANCEA SA 18/06/2021

048848 M 2001
02834

KOBER DURACRIL SC KOBER SRL 18/06/2021

047669 M 2001
02838

VINCON VRANCEA SC VINCON VRANCEA SA 18/06/2021

049795 M 2001
02843

CLASSICO SC VINCON VRANCEA SA 18/06/2021
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049461 M 2001
02846

VINURI DE AUR
TRADIŢIONALE

SC VINCON VRANCEA SA 18/06/2021

051076 M 2001
02847

BECIUL DOMNESC SC VINCON VRANCEA SA 18/06/2021

049174A M 2001
02828A

SOLENA SC STEFANESCU & ION SRL 18/06/2021

049174B M 2001
02828B

SOLENA SC GRAND SOLENA SRL 18/06/2021

047123 M 2001
02877

NINTENDO CO LTD 19/06/2021

047963 M 2001
02876

GLADE MICROSPRAY SC JOHNSON & SON INC 19/06/2021

047125 M 2001
02879

JET COOL GOLD LG ELECTRONICS INC 19/06/2021

047081 M 2001
02863

ARES GROUP SC ARES GROUP SRL 19/06/2021

050527 M 2001
02862

FORUM MASONIC SC ARES GROUP SRL 19/06/2021

048828 M 2001
02867

RAMONA FIVE CONTINENTS TRADING
COMPANY 1993 SRL

19/06/2021

047119 M 2001
02869

FC FIVE CONTINENTS
IALOMIŢA

FIVE CONTINENTS TRADING
COMPANY 1993 SRL

19/06/2021

047120 M 2001
02870

FC FIVE CONTINENTS
FETEŞTI

FIVE CONTINENTS TRADING
COMPANY 1993 SRL

19/06/2021

050578 M 2001
02903

WOOLITE Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene
Home Limited

20/06/2021

046750 M 2001
02904

RAMA HARMONIA Unilever N.V. 20/06/2021

048767 M 2001
02905

MULTIVITA Unilever IP Holdings B.V. 20/06/2021

048849 M 2001
02906

DELMA MULTIVITA UNILEVER BCS EUROPE B.V. 20/06/2021

046776 M 2001
02884

AGENDA SENZAŢIONAL SC AGENDA SRL 20/06/2021

048016 M 2001
02908

DEDICAŢIE SC AUTOMOBILE DACIA SA 20/06/2021

046746 M 2001
02891

ELEDUR SOCIETATE COOPERATIVĂ
MEŞTEŞUGĂREASCĂ ELEDUR
(ELEDUR S.C.M)

20/06/2021
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047344 M 2001
02490

RRT ROMANIA
RESORTA & TOURISM

GAVRILESCU IOANA 20/06/2021

047095 M 2001
02934

DI DANIEL IUSCO SC DANIEL IUSCO STUDIO SRL 21/06/2021

048476 M 2001
02921

LEFRUMARIN SC LEFRUMARIN SRL 21/06/2021

047036 M 2001
02945

FAMILY MARKET AGROELECTRICA SRL 22/06/2021

048330 M 2001
02944

BIOMARKET AGROELECTRICA SRL 22/06/2021

049006 M 2001
02942

TEDI KUBUS GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 22/06/2021

047094 M 2001
02933

ANIMAX PET PRODUCT S.R.L. 25/06/2021

047469 M 2001
02975

ACEGUARD SC SOFTWIN SRL 25/06/2021

048643 M 2001
02976

BITDEFENDER BITDEFENDER IPR MANAGEMENT
LTD.

25/06/2021

075884 M 2001
02977

ESENŢA MIŞCĂRII OMV PETROM S.A. 25/06/2021

047470 M 2001
02978

DETTOL Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

25/06/2021

047471 M 2001
02979

UNITAS PLANTA TABAK MANUFAKTUR 25/06/2021

049690 M 2001
02949

NATURA GREENFOREST GREENFOREST SRL 25/06/2021

048397 M 2001
02953

ARCON ARCON MEMBRANE S.R.L. 25/06/2021

047626 M 2001
02955

TRICOLORUL SC ROTAREXIM SA 25/06/2021

047468 M 2001
02958

VERTIROLL
INTERNAŢIONAL

SC VERTIROLL INTERNATIONAL SRL 25/06/2021

046992 M 2001
02993

M METALTRADE SC METALTRADE INTERNATIONAL
SRL

26/06/2021

047101 M 2001
03015

PERSIDIN SC ZENTIVA SA 26/06/2021

047434 M 2001
03063

FELCE AZZURRA
NATURA PAGLIERI

PAGLIERI S.p.A. 27/06/2021

047323 M 2001
03077

CRAMELE MOLDOVEI S.C. BEST WINE DISTRIBUTION
S.R.L.

27/06/2021
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047288 M 2001
03065

MITSUBISHI MITSUBISHI SHOJI KAISHA LIMITED 27/06/2021

050437 M 2001
03066

CNH CNH INDUSTRIAL N.V. 27/06/2021

047435 M 2001
03067

CNH CNH INDUSTRIAL N.V. 27/06/2021

047289 M 2001
03070

ECENZE Wyeth LLC 27/06/2021

046939 M 2001
03074

FC FIVE CONTINENTS
CARPAŢI

FIVE CONTINENTS TRADING
COMPANY 1993 SRL

27/06/2021

047007 M 2001
02741

BALADA S.C. ZAREA S.A. 27/06/2021

048525 M 2001
03087

ALCA TRICOT SC GRUPUL INDUSTRIAL ALCA SRL 28/06/2021

049711 M 2001
03099

R C O TOYS STS INT'L SRL 29/06/2021

048758 M 2001
03103

S SCANDIA SC SCANDIA SIBIU SRL 29/06/2021

046941 M 2001
03107

PIRITEX O LUME LA
PICIOARELE TALE

SC VAROKUB SRL 29/06/2021

048698 M 2001
03110

FĂGĂRAŞ S.C. BEST WINE DISTRIBUTION
S.R.L.

29/06/2021

118367 M 2011
04141

TILLI SC ALBALACT SA 01/06/2021

116419 M 2011
04148

SHANG'LI SC ALBALACT SA 01/06/2021

117500 M 2011
04142

CLICK extra Sănătate SC ADEVARUL HOLDING SRL 01/06/2021

117497 M 2011
04140

AF SC ADEVARUL HOLDING SRL 01/06/2021

123495 M 2011
04131

IB Cargo Your Freight, Our job SC I.B. CARGO SRL 01/06/2021

117499 M 2011
04144

DILEMA VECHE SC ADEVARUL HOLDING SRL 01/06/2021

116864 M 2011
04149

FULGA Aventura spaţială SC ALBALACT SA 01/06/2021

117073 M 2011
04143

AMAGA SC ALBALACT SA 01/06/2021

116450 M 2011
04132

Slim Bar KALPO SRL 01/06/2021
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116418 M 2011
04145

TENOK SC ALBALACT SA 01/06/2021

116782 M 2011
04125

Mami-Ciorbita suculenta PETCU GHEORGHE 01/06/2021

116417 M 2011
04150

FULGA SC ALBALACT SA 01/06/2021

116412 M 2011
04156

baby alien SC ALBALACT SA 01/06/2021

117075 M 2011
04153

PENK SC ALBALACT SA 01/06/2021

117071 M 2011
04155

OGHI SC ALBALACT SA 01/06/2021

116022 M 2011
04134

PRO SECURITY PLUS AG SC PRO SECURITY PLUS AG SRL 01/06/2021

116859 M 2011
04126

ef ECONOFARM SC HELIOS PHARM SRL 01/06/2021

116879 M 2011
04157

Contient beaucoup d'amour SC GENERAL CORLOU 688 SRL 01/06/2021

116477 M 2011
04133

KLAF SC KLAF SERV SRL 01/06/2021

117072 M 2011
04151

MISIDU SC ALBALACT SA 01/06/2021

116420 M 2011
04152

JIMMY SC ALBALACT SA 01/06/2021

117759 M 2011
04158

Tresavory Authentic
Vietnamese Cuisine

SC GENERAL CORLOU 688 SRL 01/06/2021

116413 M 2011
04154

KAAF SC ALBALACT SA 01/06/2021

117496 M 2011
04146

adevărul shop
www.adevarulshop.ro

SC ADEVARUL HOLDING SRL 01/06/2021

117074 M 2011
04147

NUNIPU SC ALBALACT SA 01/06/2021

117498 M 2011
04137

AF.RO SC ADEVARUL HOLDING SRL 01/06/2021

116863 M 2011
04124

PC Petruţ Ciobanu
CABINET DE AVOCAT

CABINET DE AVOCAT PETRUT
CIOBANU

01/06/2021

116140 M 2011
04160

DENIS SC DENIS SRL 01/06/2021

116074 M 2011
04161

RUNNING QUEEN POPESCU SORIN VASILE 01/06/2021
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116771 M 2011
04163

g Gify Workshop SC GIFY WORKSHOP SRL 01/06/2021

121773 M 2011
04138

SC ROSIAN EXPRESS SRL 01/06/2021

117505 M 2011
04139

ADEVARUL FINANCIAR SC ADEVARUL HOLDING SRL 01/06/2021

116171 M 2011
04162

Transylvania Calling ASOCIATIA ARTLABS 01/06/2021

122152 M 2011
04172

VREAU ŞI EU PĂRINŢII MEI SC PRO TV SA 02/06/2021

117052 M 2011
04173

TEHMIN SC TEHMIN BRAŞOV SRL 02/06/2021

116839 M 2011
04168

Ideal Contour SC IDEAL CONTOUR SRL 02/06/2021

141529 M 2011
04181

CĂRŢI PENTRU O
LUME MAI BUNĂ

POŞA MARCEL INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

02/06/2021

117050 M 2011
04174

www.tehmin.ro SC TEHMIN BRAŞOV SRL 02/06/2021

125321 M 2011
04169

ROMANIAN TATTOO
SHOW - Salon de tatuaje

SC ROMEXPO SA 02/06/2021

117051 M 2011
04175

T SC TEHMIN BRAŞOV SRL 02/06/2021

125280 M 2011
04170

VOCEA ROMANIEI Talpa Content B.V. 02/06/2021

117741 M 2011
04171

ROMANIA ARE VOCE Talpa Content B.V. 02/06/2021

116876 M 2011
04182

FABRICA DE ASIGURARI SC TES BUSINESS MANAGEMENT
SRL

02/06/2021

141465 M 2011
04164

IZOLATII TIP NITA NITA PETRE 02/06/2021

117043 M 2011
04209

ASPIRE ACADEMY
FOR LEADERSHIP

FUNDATIA ANA 03/06/2021

117110 M 2011
04210

VIKING PRUSZYNSKI SC VIKINGPROFIL SRL 03/06/2021

117039 M 2011
04201

CRAMA MURFATLAR.Un
vin de cursă lungă.

SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

116332 M 2011
04186

GRANDE PANINI SC KEA PANINI 03/06/2021

116950 M 2011
04211

STOTAX STOENICA DANIELA 03/06/2021
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120014 M 2011
04202

DELISSIMA DELISSIMA TRADEMARK 03/06/2021

116598 M 2011
04193

LACRIMA LUI OVIDIU
Colectia Murfatlar

SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

117035 M 2011
04194

COLECTIA MURFATLAR SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

116599 M 2011
04195

MAMAIA Colectia Murfatlar SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

117036 M 2011
04196

COLECTIA MURFATLAR SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

119424 M 2011
04197

CRAMA MURFATLAR.
Vinul Cramei

SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

118320 M 2011
04188

NATURAL sută la sută SAENCIUC CARMEN LIDIA 03/06/2021

117037 M 2011
04198

CRAMA MURFATLAR.
Vinul cramei

SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

116666 M 2011
04212

GREENTOWN BARAC ION ADRIAN 03/06/2021

117040 M 2011
04191

ZESTREA Murfatlar SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

118672 M 2011
04179

TÂRGUL CU BUNĂTĂŢI ANGHEL ELENA GABRIELA 03/06/2021

116559 M 2011
04221

KIDS' DINO DIG SC PURPLE BUSINESS PARTNERS
SRL

03/06/2021

117652 M 2011
04192

COLECŢIA MURFATLAR SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

141641 M 2011
04203

ANYMA ONLINE TRADING BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
SA

03/06/2021

117038 M 2011
04190

ZESTREA Murfatlar SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

114955 M 2011
04218

WINSTON XSTYLE JAPAN TOBACCO INC 03/06/2021

116478 M 2011
04214

X VISION STUDIO SC XVISION SRL 03/06/2021

117847 M 2011
04199

CRAMA MURFATLAR.
Vinuri la comandă

SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

117717 M 2011
04200

CRAMA MURFATLAR.
Vinuri alese

SC MURFATLAR ROMANIA SA 03/06/2021

116479 M 2011
04215

CALATORIA CONTINUA ASOCIATIA INSTITUTUL DE STUDII
COMPLEMENTARE

03/06/2021
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116844 M 2011
04247

HERBAMEDICUS ASLĂU DANIEL 06/06/2021

116847 M 2011
04239

Suave SC 3B LIVIU SRL 06/06/2021

116308 M 2011
04240

ICEBERG SC FIDES EXPRESS SRL 06/06/2021

116837 M 2011
04248

BOTANIS ASLĂU DANIEL 06/06/2021

119658 M 2011
04253

SANO BRUNOS ENTERPRISES LTD 06/06/2021

141456 M 2011
04241

Das Gruene Haus SC DAS GRUENE HAUS SRL 06/06/2021

117044 M 2011
04254

ASPIRE FOR EDUCATION FUNDATIA ANA 06/06/2021

116481 M 2011
04234

H & D HAS JEWELRY SC H & D HAS SRL 06/06/2021

116836 M 2011
04249

T TIMBURG ASLĂU STOIADINA 06/06/2021

116183 M 2011
04242

Tres jolie POP GABRIEL ROBERT 06/06/2021

118068 M 2011
04250

Larex SC KLM GROUP SRL 06/06/2021

130767 M 2011
04243

GUARD SERVICE A.G. SC GUARD SERVICE A.G. SRL 06/06/2021

116946 M 2011
04227

TOP MANIA SC BROADCAST TELEVISION &
MEDIA SRL

06/06/2021

116838 M 2011
04255

C CONFIDENT
SUPRAVEGHERE

INVESTIGAŢII

CONFIDENT SUPRAVEGHERE
INVESTIGATII SRL

06/06/2021

141347 M 2011
04228

GEROPROTECT SC QUANTUMPHARM SRL 06/06/2021

115895 M 2011
04256

Culinaria Răsfăţul naturii SC CLOVER GROUP SRL 06/06/2021

117380 M 2011
04251

Deval SC KLM GROUP SRL 06/06/2021

116480 M 2011
04233

COLT DE RAI SC NATURE ECOPARC SRL 06/06/2021

116949 M 2011
04257

AquaSara în toată ţara ! SC QUASAR SA 06/06/2021
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116852 M 2011
04230

brand creative SC BRAND SUPPORT SRL 06/06/2021

117165 M 2011
04252

GEORGE APOSTU APOSTU DINU 06/06/2021

168180 M 2011
04258

Toată ţara, AquaSara ! SC QUASAR SA 06/06/2021

116173 M 2011
04231

TURBO CAR SERVICE
& VÂNZĂRI AUTO

SC TURBO CAR SRL 06/06/2021

116875 M 2011
04280

ULTIMUL DON GRAJDAN CONSTANTIN EDUARD 07/06/2021

116482 M 2011
04271

IDeO SC TESTER GRUP SRL 07/06/2021

116842 M 2011
04291

NVU RADU OCTAVIAN 07/06/2021

116575 M 2011
04290

Club VIVID IEPAN MARILENA 07/06/2021

119821 M 2011
04263

EDA design SC ATODIS SERV SRL 07/06/2021

116873 M 2011
04264

EDITURA MIRON SC MIRON AGENTIE DE CARTI SRL 07/06/2021

116679 M 2011
04265

Bursa Firme CARAMALAU SANDA 07/06/2021

118368 M 2011
04322

TURNUL DE APA ANGHELESCU FLORENTIN-
CONSTANTIN

08/06/2021

119659 M 2011
04329

MAGAZIN DE INCREDERE
COMPARI.RO

Heureka Shopping s.r.o. 08/06/2021

120270 M 2011
04304

INSULA DE PERDELE
SI DRAPERII

SC VERTICAL DECOR SRL 08/06/2021

125964 M 2011
04330

MAGAZIN DE INCREDERE
MEMBRU COMPARI.RO

Heureka Shopping s.r.o. 08/06/2021

118660 M 2011
04331

PĂRERE DE ÎNCREDERE MIH ALLEGRO BV 08/06/2021

116129 M 2011
04295

ANS Astra Nova Security SC ASTRA NOVA SECURITY SA 08/06/2021

117573 M 2011
04321

MIT SOFT DUMITRIU ROMI 08/06/2021

141421 M 2011
04323

The Bankers INTEREST
IN QUALITY TIME

SC CR MILLENIUM TEAM SRL 08/06/2021

117129 M 2011
04317

AdNet TV
Continuous Evolution

SC AD NET MARKET MEDIA SA 08/06/2021
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117643 M 2011
04306

corina dent LISTARU BRADUT REMUS 08/06/2021

116834 M 2011
04307

BASIK DRUCKFARBEN ROMANIA SRL 08/06/2021

116755 M 2011
04308

TopOferta.ro SC INFORM MEDIA SRL 08/06/2021

116943 M 2011
04296

loto 5/40 SUPER NOROC COMPANIA NATIONALA LOTERIA
ROMANA SA

08/06/2021

116756 M 2011
04309

publi24.ro SC RUSSMEDIA PRESS SRL 08/06/2021

116899 M 2011
04297

lotomania COMPANIA NATIONALA LOTERIA
ROMANA SA

08/06/2021

128129 M 2011
04333

AUTOITALIA GROUP SC AUTO ITALIA IMPEX SRL 08/06/2021

116945 M 2011
04298

joker NOROC PLUS COMPANIA NATIONALA LOTERIA
ROMANA SA

08/06/2021

116680 M 2011
04310

BERARIA URSUS SC URSUS BREWERIES SA 08/06/2021

129478 M 2011
04325

Clubul de lângă inimă CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI
STEAUA BUCURESTI

08/06/2021

117351 M 2011
04334

Narcotic Sound MIRICA MARIUS ALEXANDRU 08/06/2021

116944 M 2011
04300

plus noroc COMPANIA NATIONALA LOTERIA
ROMANA SA

08/06/2021

116882 M 2011
04301

super noroc COMPANIA NATIONALA LOTERIA
ROMANA SA

08/06/2021

116738 M 2011
04311

Ciucaş Braşov Bere
Medaliată INGREDIENTE
NATURALE PURE 1892

SC URSUS BREWERIES SA 08/06/2021

117485 M 2011
04335

Mamasita MIRICA MARIUS ALEXANDRU 08/06/2021

116851 M 2011
04326

EURO-TEK SC TRIVOLI IMPEX SRL 08/06/2021

116340 M 2011
04327

BOIERESC Mezeluri
româneşti din 1950

SC INVEST ROMCONSULT STRADE
SRL

08/06/2021

116364 M 2011
04318

bestprint SC BEST PRINT SERVICES SRL 08/06/2021

117233 M 2011
04336

Green Up Papa Verde GREEN UP FOODS INTERNATIONAL
LIMITED

08/06/2021

983



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2021

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

116499 M 2011
04337

Rafael & Sons DIAMONDS
& JEWELLERY

RAFAEL ZAKAI
LENZINI NOAM

08/06/2021

116560 M 2011
04319

bestprint SC BEST PRINT SERVICES SRL 08/06/2021

122626 M 2011
04320

PROFY SC PROFY STYLE SRL 08/06/2021

139206 M 2011
04328

Happy KINDER SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 08/06/2021

117319 M 2011
04303

SIMPOZION SC COTNARI SA 09/06/2021

131426 M 2011
04346

Sicola SC DESERTA SRL 09/06/2021

116835 M 2011
04338

Taverna IBRAIL ALEXE ARISTICA 09/06/2021

118910 M 2011
04348

LOOK AHEAD SC LOOK AHEAD SRL 09/06/2021

116843 M 2011
04349

HOTEL Z Executive
Boutique Hotel

SC NIMB IMOBILIARA SRL 09/06/2021

117628 M 2011
04355

WF THE WISE
FACTOR COMPANY

DRAGHICI CATALIN 09/06/2021

116877 M 2011
04342

D.S. TOFAN SC D.S. TOFAN SRL 09/06/2021

116483 M 2011
04350

KASSA CIUPE NICOLAE 09/06/2021

117739 M 2011
04361

M MasterChef ROMÂNIA SC PRO TV SA 09/06/2021

126574 M 2011
04302

COTNARI Fetească Albă SC COTNARI SA 09/06/2021

116871 M 2011
04343

Raff & Wife SC RAFFAELE CALZATURIFICIO
PROD SRL

09/06/2021

117629 M 2011
04362

Kaya essentials DRAGHICI CATALIN 09/06/2021

117740 M 2011
04359

Fii eroul nostru! SC PRO TV SA 09/06/2021

124385 M 2011
04345

Rombel SC DESERTA SRL 09/06/2021

117746 M 2011
04360

SPORT.RO NOUL
SPORT NATIONAL

SC PRO TV SA 09/06/2021

118369 M 2011
04364

DIGITAL FACT BOOK SC INITIATIVE MEDIA SA 09/06/2021
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117989 M 2011
04365

MEDIA FACT BOOK SC INITIATIVE MEDIA SA 09/06/2021

116600 M 2011
04366

FABRICA DE FIRME SC GHAL ACTIV BUSINESS SRL 09/06/2021

117894 M 2011
04367

RADULESCU BOGDAN SPIRIDON 09/06/2021

116790 M 2011
04069

ALEX SPRINT DR. OETKER RO SRL 09/06/2021

135861 M 2011
03789

Pasiune pentru arome SC ALEX & COMP SRL 09/06/2021

135861A M 2011
03789A

Pasiune pentru arome DF World of Spices GmbH 09/06/2021

116845 M 2011
04370

BARRIER BARRIER SRL 10/06/2021

119443 M 2011
04392

HOLY CAVE EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

10/06/2021

124773 M 2011
04393

JIMBOLIA EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

10/06/2021

124774 M 2011
04391

HALMEU EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

10/06/2021

119444 M 2011
04394

MORAVIŢA EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

10/06/2021

123507 M 2011
04371

ALEXANDRION BELLES MARKS LTD 10/06/2021

118315 M 2011
04369

ARES FOR BETTER LIFE SC CAVITA SRL 10/06/2021

120015 M 2011
04381

Muller. Natura ta. MOLKEREI ALOIS MULLER GMBH &
CO. KG

10/06/2021

123506 M 2011
04372

ALEXANDRION BELLES MARKS LTD 10/06/2021

124776 M 2011
04395

SLAVIA EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

10/06/2021

117654 M 2011
04384

Colour Catcher STOP
DECOLORARII

Henkel AG & Co. KGaA 10/06/2021

119390 M 2011
04385

INTACT SERV SC INTACT SERV SRL 10/06/2021

124939 M 2011
04373

Vocea României Talpa Content B.V. 10/06/2021

117742 M 2011
04374

TU ESTI VOCEA! Talpa Content B.V. 10/06/2021
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117685 M 2011
04375

BIO CULINAR SC REVIVA IMPORT EXPORT SRL 10/06/2021

116947 M 2011
04386

DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SUSŢINE

EXCELENŢA

SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

10/06/2021

116613 M 2011
04376

DIUROCARD SC LABORMED PHARMA SA 10/06/2021

117130 M 2011
04387

PETALE DE TRANDAFIR SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

10/06/2021

116840 M 2011
04388

COPII FERICIŢI,
PĂRINŢI LINIŞTIŢI!

SC FITERMAN PHARMA SRL 10/06/2021

121842 M 2011
04379

BUCEGI RAP CONFECTIONERY SRL 10/06/2021

116870 M 2011
04448

CASA ROMÂNULUI SC INTERPUNCT SRL 14/06/2021

135841 M 2011
04402

NUOVA CUCINA IUGULESCU BOGDAN RADU
IUGULESCU NICOLETA ELENA

14/06/2021

118321 M 2011
04403

BONIC IUGULESCU NICOLETA ELENA
IUGULESCU BOGDAN RADU

14/06/2021

116222 M 2011
04440

SC OZANA SRL 14/06/2021

122049 M 2011
04412

NATI SC PROBER COM SRL 14/06/2021

120558 M 2011
04418

TRUBADUR Vin de
masă alb demidulce

SC INTERVITT SRL 14/06/2021

141046 M 2011
04404

STUDIO MEDICARE ANDREI MARILENA
TUGCU PAULA SIMONA

14/06/2021

116872 M 2011
04417

STUDIO SOUND
music for life

SC AGORA-ELECTRONIK SRL 14/06/2021

122144 M 2011
04414

LIBERTY SECURITY SC LIBERTY SECURITY SRL 14/06/2021

116602 M 2011
04428

SunExtasy THE
CARAMEL CLUB

SC BRONZ AGE SRL 14/06/2021

116601 M 2011
04426

DARK CARAMEL SC BRONZ AGE SRL 14/06/2021

117336 M 2011
04430

pufuleţi taaaaare
perfecţi Yammi ivago

BUGALETE MARICICA 14/06/2021

117447 M 2011
04415

G - HOPE SC VAL COMPANY SRL 14/06/2021
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127874 M 2011
04449

UN PAS ÎN VIAŢĂ F.I.D. ELIA CASA SRL 14/06/2021

127875 M 2011
04450

FIDELIA CASA F.I.D. ELIA CASA SRL 14/06/2021

115904 M 2011
04433

DARNIC NICOLAE FLORIAN 14/06/2021

115905 M 2011
04434

DARYELA NICOLAE FLORIAN 14/06/2021

115906 M 2011
04435

DARIELA NICOLAE FLORIAN 14/06/2021

116998 M 2011
04451

ALIAT SC ALIAT AUTO SRL 14/06/2021

118322 M 2011
04452

TIGER wurst TRUMF INTERNATIONAL SRO 14/06/2021

118371 M 2011
04410

Credit EuropeNet CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA)
SA

14/06/2021

116614 M 2011
04438

My VISION on Real Estate DEAC NANA-LAURA
DEAC SEBASTIAN-RAZVAN

14/06/2021

116841 M 2011
04439

CASA MIA SHOP SC ROMAX EXPORT IMPORT SRL 14/06/2021

116833 M 2011
04411

BOEM CLUB GEORGESCU IOAN 14/06/2021

116878 M 2011
04423

CENTRU' VECHI SC NORTH EXCLUSIVE SRL 14/06/2021

141512 M 2011
04405

MEDICURA ANDREI MARILENA
TUGCU PAULA SIMONA

14/06/2021

116881 M 2011
04424

Academia de Mortare - A -
LASSELSBERGER-KNAUF

SC LASSELSBERGER-KNAUF SRL 14/06/2021

116846 M 2011
04406

Intsace CHINTOIU CRISTINA 14/06/2021

140067 M 2011
04407

SUFLARICI NORIEL IMPEX SRL 14/06/2021

118370 M 2011
04408

CREDIT EUROPE NET CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA)
SA

14/06/2021

120981 M 2011
04023

Aurie de Saschiz SC TRANSYLVANIA FOOD COMPANY
SRL

14/06/2021

120982 M 2011
04024

Pivnita Bunicii SC TRANSYLVANIA FOOD COMPANY
SRL

14/06/2021
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116948 M 2011
04225

SC RONY FORCE
SECURITY SRL

PAZA PROTECTIE

SC RONY FORCE SECURITY SRL 15/06/2021

147494 M 2011
04456

ROYAL PHILHARMONIC
BUCHAREST

GOLDBACH FELIX CONSTANTIN 15/06/2021

117848 M 2011
04484

BioŞemineu...foc fără fum! SC SEMINEE AMBIENT SRL 15/06/2021

117026 M 2011
04471

DORFER DRIVE BEER SC ROMAQUA GROUP SA 15/06/2021

117028 M 2011
04472

ALBACHER SPORT BEER SC ROMAQUA GROUP SA 15/06/2021

123649 M 2011
04474

TRUBADUR Vin de
masă roşu demidulce

SC INTERVITT SRL 15/06/2021

116880 M 2011
04481

FOODBOX O MARCĂ
BEST HORECA

SC BEST HORECA SRL 15/06/2021

116604 M 2011
04482

ambient seminee ambient SC SEMINEE AMBIENT SRL 15/06/2021

119445 M 2011
04461

THE INDUSTRY SC INTACT MEDIA GROUP SA 15/06/2021

116953 M 2011
04464

ŢURCĂ CLUBUL ROMAN DE TURCA 15/06/2021

120751 M 2011
04455

DINO SC RELEXIM CONS SRL 15/06/2021

117042 M 2011
04476

CONT ANTREPRENOR
ACTIV BCR

BANCA COMERCIALA ROMANA SA 15/06/2021

119379 M 2011
04462

LIBERTATEA PRIMUL
ZIAR LIBER AL

REVOLUTIEI ROMANE

RINGIER ROMANIA SRL 15/06/2021

117092 M 2011
04477

CONT ANTREPRENOR
PREMIUM BCR

BANCA COMERCIALA ROMANA SA 15/06/2021

117041 M 2011
04478

CONT ANTREPRENOR
PLUS BCR

BANCA COMERCIALA ROMANA SA 15/06/2021

116605 M 2011
04483

KaminoFocus - caminul
focului Totul despre

seminee, totul despre foc...

SC SEMINEE AMBIENT SRL 15/06/2021

116915 M 2011
04463

G.R. SABA SECURITY G.R. SABA SECURITY SRL 15/06/2021

116603 M 2011
04479

AMBIENT PRO SC AMBIENT SA 15/06/2021

116898 M 2011
04458

STARMAX heizsysteme SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 15/06/2021
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117382 M 2011
04466

CHOTRONETTE CHITEALA SILVIA 15/06/2021

116883 M 2011
04457

Asociatia Culturala
GOLDMUSIC

GOLDBACH FELIX CONSTANTIN 15/06/2021

116890 M 2011
04459

Info Touch iTab SC INFOTOUCH SYSTEMS SRL 15/06/2021

116889 M 2011
04460

Info Touch iTable SC INFOTOUCH SYSTEMS SRL 15/06/2021

166536 M 2011
04467

Cîmpaneii DANIEL NICOLAE 15/06/2021

120305 M 2011
04490

Aqua TRADITIO
Sifon TRADITIO

SC AQUA TRADITIO SRL 15/06/2021

116965 M 2011
04470

LEADER TEAM BROKER
DE ASIGURARE

insurance made easy

SC LEADER TEAM BROKER DE
ASIGURARE SRL

15/06/2021

116850 M 2011
04441

MultiCard BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
SA

15/06/2021

116849 M 2011
04447

MultiPass BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
SA

15/06/2021

116848 M 2011
04446

MultiPass BRD BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
SA

15/06/2021

121448 M 2011
04534

TVR INFO - televiziunea
de ştiri a românilor

SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/06/2021

116964 M 2011
04535

MYSTROLL ŞERBAN IONEL LUCIAN 16/06/2021

116624 M 2011
04533

Colectivizare textila FF GROUP ROMANIA SRL 16/06/2021

116610 M 2011
04502

helis die grune Energie SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 16/06/2021

121447 M 2011
04538

7 DIN 7 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/06/2021

116561 M 2011
04493

VINTEST SC VINVEST SRL 16/06/2021

119496 M 2011
04539

THE STAGE STEFAN ALEXANDRU COSMIN 16/06/2021

116435 M 2011
04519

Sere Codlea BARSA PROD 2012 COOPERATIVA
AGRICOLA

16/06/2021

116508 M 2011
04505

TĂŞU Tăşuleasa Social ASOCIATIA TASULEASA SOCIAL 16/06/2021
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121450 M 2011
04540

LIBER PE CONTRASENS SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/06/2021

116484 M 2011
04521

CIB-CIB SC APE MINERALE BACAIA SRL 16/06/2021

119016 M 2011
04497

FILTRE PENTRU APĂ
OXONE FILTRI PER ACQUA

SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 16/06/2021

116485 M 2011
04522

LAGUNA VERDE SC SIMOROM TRADING 94 SRL 16/06/2021

116606 M 2011
04498

VALVOLE VANNA
Il flusso perfetto

SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 16/06/2021

116486 M 2011
04523

Stil Garden SC STIL GARDEN SRL 16/06/2021

118673 M 2011
04506

COLON FORTE SC BIOFARM SA 16/06/2021

117182 M 2011
04507

SUPERMAGNE SC BIOFARM SA 16/06/2021

116607 M 2011
04499

WISSE SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 16/06/2021

116360 M 2011
04508

HOBIŞTI.RO CHIRLEA GEORGIANA MIHAELA 16/06/2021

117183 M 2011
04524

PARFUM.RO SC DREAM COSMETICS SRL 16/06/2021

116608 M 2011
04500

H hanne Products
for life. Your Life!

SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 16/06/2021

116891 M 2011
04541

Essential Care SC JUST MASTER ACTIVITIES SRL 16/06/2021

116609 M 2011
04501

radiatori in alluminio
CALDERO calore dell'anima

SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 16/06/2021

117021 M 2011
04525

Ţineţi tensiunea sub control! CRÂNGUŞ VALERIU 16/06/2021

116884 M 2011
04504

WITT [ ausdehnungsgefabe
- expansion tanks ]

SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 16/06/2021

117200 M 2011
04526

CRÂNGUŞ VALERIU 16/06/2021

116757 M 2011
04543

ASISTENT SC PRINCIPAL COMPANY SA 16/06/2021

116892 M 2011
04544

EPRIZ SC PRINCIPAL COMPANY SA
SC EUROAVIPO SA

16/06/2021

117022 M 2011
04527

TOMBOLA ALISSA CRÂNGUŞ VALERIU 16/06/2021
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117023 M 2011
04528

SĂNĂTATE pentru toţi! CRÂNGUŞ VALERIU 16/06/2021

120787 M 2011
04529

REHAB MONSTER ENERGY COMPANY 16/06/2021

119614 M 2011
04509

Goodlife SC SOLARIS PLANT SRL 16/06/2021

120649 M 2011
04545

BECIUL MEU I.M. VINARIA BOSTAVAN SRL 16/06/2021

124850 M 2011
04511

RANCHO SC SCANDIA ROMANA SA 16/06/2021

118978 M 2011
04512

l'Artista SC FIAMA SRL 16/06/2021

142035 M 2011
04513

CRBL ANDREIANU MIHAIL-EDUARD 16/06/2021

120769 M 2011
04515

ARDEALUL ULEI RAFINAT
DIN FLOAREA SOARELUI

SC ARDEALUL SA 16/06/2021

118674 M 2011
04517

CN HOTEL CENTRAL SC ELMAFARM SRL 16/06/2021

116611 M 2011
04503

KANN das Thermostat Ventil SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 16/06/2021

118675 M 2011
04518

CN HOTEL CAPITOL -
relax and business here

SC ELMAFARM SRL 16/06/2021

121937 M 2011
04558

ONE HEART LUCIAN POPOVICI 17/06/2021

116886 M 2011
04554

Piese pentru
drumuri româneşti

SC CONEX DISTRIBUTION SA 17/06/2021

117479 M 2011
04556

La Delicii SC FABRICA DE INGHETATA AAC SRL 17/06/2021

121796 M 2011
04559

CASTEL HUNIADE SC CRAMELE RECAS SA 17/06/2021

119018 M 2011
04565

SKIN GARD SANO BRUNOS ENTERPRISES LTD 17/06/2021

119578 M 2011
04560

Sano Blue SANO BRUNOS ENTERPRISES LTD 17/06/2021

119579 M 2011
04566

Natural FORMULA SANO BRUNOS ENTERPRISES LTD 17/06/2021

119580 M 2011
04561

SANOBON SANO BRUNOS ENTERPRISES LTD 17/06/2021

117099 M 2011
04549

Green Team PIRAEUS BANK ROMANIA SA 17/06/2021
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117100 M 2011
04550

Think Green PIRAEUS BANK ROMANIA SA 17/06/2021

119017 M 2011
04563

NECA SANO BRUNOS ENTERPRISES LTD 17/06/2021

124060 M 2011
04557

NEI Technics & Strategies NEI TECHNICS & STRATEGIES SRL 17/06/2021

118676 M 2011
04567

adn purchasing SC ADN PURCHASING SRL 17/06/2021

141779 M 2011
04568

CLUBUL DE DANS
SPORTIV SHOW ME DANCE

CHIRILA VLAD HORIA 17/06/2021

116902 M 2011
04547

MEDIA REMI ROSIAN ALIN-FLORIN 17/06/2021

118677 M 2011
04569

ADN SC ADN PURCHASING SRL 17/06/2021

116612 M 2011
04532

collective FF GROUP ROMANIA SRL 17/06/2021

117117 M 2011
04548

Big Belly BANCIU RAUL RAZVAN 17/06/2021

121730 M 2011
04570

MONSTER REHAB MONSTER ENERGY COMPANY 17/06/2021

117101 M 2011
04551

GREEN BANKING PIRAEUS BANK ROMANIA SA 17/06/2021

117095 M 2011
04552

Green Loan PIRAEUS BANK ROMANIA SA 17/06/2021

116900 M 2011
04578

spacer ROYAL COMPUTERS SRL 20/06/2021

116887 M 2011
04607

Firesco SC FIRENZE COM SRL 20/06/2021

120016 M 2011
04580

Ingenios INGENIOS SOFT CONSTRUCT SRL 20/06/2021

117030 M 2011
04591

TIB Târgul Imobiliar Braşov SC KRON TOUR SRL 20/06/2021

116963 M 2011
04581

TIMPURI NOI ILIESCU PETRU DAN 20/06/2021

116615 M 2011
04572

SIG speed insurance group SC EURO GROUP SRL 20/06/2021

116983 M 2011
04592

LOPEŢI DE ZĂPADĂ SC ROCAST NORD SRL 20/06/2021

116487 M 2011
04582

Smart Lady NADIA-CRISTINA GRIGORE 20/06/2021
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117029 M 2011
04589

Kron-Tour expo
Fairs & Exhibitions

SC KRON TOUR SRL 20/06/2021

116488 M 2011
04583

hotel christina MUNTEANU PAVEL CALIN 20/06/2021

116910 M 2011
04602

Beciurile Pîrlea PÎRLEA FLORIN 20/06/2021

117515 M 2011
04584

LA BIBLIOTHEQUE TATARU IULIA ADRIANA 20/06/2021

116897 M 2011
04596

Mute LORIN LUCIAN SINTAMARIAN 20/06/2021

116489 M 2011
04585

OMNIVORE'S DILEMMA SC OMNIVORE'S DILEMMA SRL 20/06/2021

116962 M 2011
04590

SC ROCAST NORD SRL 20/06/2021

116911 M 2011
04587

DRACULA BASS DINULESCU TEODOR 20/06/2021

116023 M 2011
04510

Vila Veche 1878 SC PALMIRA SERVIMPEX SRL 20/06/2021

120856 M 2011
03877

CODLEA info SC TEONAVIS SRL 20/06/2021

116885 M 2011
04617

vital Grana SC PROFI ROM FOOD SRL 21/06/2021

117944 M 2011
04622

LOLO SC GLOBAL PET TRADE SRL 21/06/2021

116775 M 2011
04641

Campania Nationala
de Donare de Sange

"Intinde o Mana de Ajutor"

ASOCIATIA BGS PENTRU SITUATII DE
DEZASTRE SI CALAMITATI

21/06/2021

118678 M 2011
04642

medmag SC MEDICAL SHOPPING ZONE SRL 21/06/2021

117945 M 2011
04623

ZAZA SC GLOBAL PET TRADE SRL 21/06/2021

131706 M 2011
04643

EXTRAVACANTA BARBU ALINA ELENA 21/06/2021

120017 M 2011
04616

jucy SC PROFI ROM FOOD SRL 21/06/2021

119054 M 2011
04625

CRBL E PROFM SC RCS & RDS SA 21/06/2021

120018 M 2011
04618

CAMINO SC PROFI ROM FOOD SRL 21/06/2021
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141580 M 2011
04644

SDC earchive SC SOFTWARE DEVELOPMENT &
CONSULTING SRL

21/06/2021

163191 M 2011
04619

CASA SIBIANĂ
tradiţie şi renume

SC SITEMANI SRL 21/06/2021

117003 M 2011
04628

ESTHETIQUE BOUTIQUE PREDA IONUT BOGDAN
DUBOVOI GEORGE

21/06/2021

153025 M 2011
04637

H!T INTEGRASOFT SRL 21/06/2021

153023 M 2011
04638

H!T MUSIC CHANNEL INTEGRASOFT SRL 21/06/2021

119615 M 2011
04621

FULLCHARGER ATAMAN HOLDING ANONIM SIRKETI 21/06/2021

117608 M 2011
04630

CASA PIZZA SC FORNO D'ORO SRL 21/06/2021

117487 M 2011
04648

OXO HELEN OF TROY LIMITED 21/06/2021

117093 M 2011
04631

CENTRAL PLAZA HOTEL SC RO COM CENTRAL SA 21/06/2021

117094 M 2011
04632

Where people
make the difference

SC RO COM CENTRAL SA 21/06/2021

116999 M 2011
04647

GIMMY SC CALL MANIA SRL 21/06/2021

153009 M 2011
04640

!DOL TV FRANCESCO GIOVANNI MARIO 21/06/2021

116681 M 2011
04633

AEDIFICIA CARPATI SC AEDIFICIA CARPATI SA 21/06/2021

116625 M 2011
04634

Asociaţia Culturală
PREDUŞEL

ASOCIAŢIA CULTURALĂ PREDUŞEL 21/06/2021

122003 M 2011
04635

Polar to go! SC ANTARCTICA LOGISTIC SRL 21/06/2021

153024 M 2011
04636

1 MUSIC CHANNEL INTEGRASOFT SRL 21/06/2021

116510 M 2011
04416

LA DRAGALINA SC MARIA TRADING SRL 21/06/2021

116194 M 2011
04673

FERONERIA SC FERONERIA PROD. SA 22/06/2021

117097 M 2011
04674

Green Deposit PIRAEUS BANK ROMANIA SA 22/06/2021

124566 M 2011
04683

VOPO VOLUMETRIE
POLISTIREN

ZERO GRADE COMP SRL 22/06/2021
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117001 M 2011
04624

CLUBUL SPORTIV EXTREM
JUVENIL BAIA MARE

CLUBUL SPORTIV EXTREM BAIA
MARE

22/06/2021

117946 M 2011
04651

Hrana ta sa fie leacul tau SC SOLARIS PLANT SRL 22/06/2021

117098 M 2011
04675

Trăieşte Verde! PIRAEUS BANK ROMANIA SA 22/06/2021

116616 M 2011
04662

ASOCIATIA CONSILIUL SUPREM AL
GRADULUI 33 ŞI ULTIM AL RITULUI
SCOTIAN ANTIC SI ACCEPTAT AL
ROMANIEI

22/06/2021

117579 M 2011
04684

VOPO PROFILE
POLISTIREN

ZERO GRADE COMP SRL 22/06/2021

117096 M 2011
04677

Piraeus Exact PIRAEUS BANK ROMANIA SA 22/06/2021

124110 M 2011
04654

OBOR CITY SC PRODPLAST IMOBILIARE SA 22/06/2021

135284 M 2011
04685

SERVICIU CU SUFLET CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 22/06/2021

117102 M 2011
04678

BESTLOB STEFANACHE GRIGORE PAVEL 22/06/2021

116490 M 2011
04679

is-pita by Oltina SC OLTINA IMPEX PROD COM SRL 22/06/2021

116509 M 2011
04665

LA DRAGALINA SC MARIA TRADING SRL 22/06/2021

127740 M 2011
04687

FARMACIA CENTRALĂ CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 22/06/2021

117000 M 2011
04657

AGERMED. Your life
in the best hands!

SC AGER MED OB-GIN SRL 22/06/2021

119447 M 2011
04666

MADISON EST. 2007 SC MADISON RAND PROMOTIONS
SRL

22/06/2021

117947 M 2011
04688

BANCA CENTRALĂ
DE CELULE STEM

CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 22/06/2021

115524 M 2011
04667

SÎNMARTIN PS SECURITY COMUNA SINMARTIN 22/06/2021

117213 M 2011
04659

TOFAMIN Naturali SC TOFAM-PREST SRL 22/06/2021

116682 M 2011
04676

Piraeus Shop & Cash PIRAEUS BANK ROMANIA SA 22/06/2021

116541 M 2011
04695

PokerStrong really
strong poker

RADUCANU FLORIAN 22/06/2021
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117603 M 2011
04694

GM Clinic CABINET STOMATOLOGIC DR.
MORARU GRIGORE

22/06/2021

116831 M 2011
04661

NAKHLA TOBACCO QUTAMI TATIANA 22/06/2021

125971 M 2011
04691

Miniprost SC HYLLAN PHARMA SRL 22/06/2021

116617 M 2011
04693

STEMA SANDA SILVIU IULIAN 22/06/2021

120800 M 2011
04609

SILUETE SC PANEUROGAL SRL 22/06/2021

115450 M 2011
04720

MEN INDUSTRY GROUP MEN INDUSTRY GROUP GIE 23/06/2021

117718 M 2011
04704

Apărat pe viaţă CIOBANU LIVIU CONSTANTIN 23/06/2021

117632 M 2011
04705

Johnny shoes DRAGU IONEL 23/06/2021

117605 M 2011
04697

Primera INTERIORS
OF PASSION

SC PRIMERA INTERIORS SRL 23/06/2021

116988 M 2011
04719

DRESORUL DE LEI OTP BANK ROMANIA S.A. 23/06/2021

116798 M 2011
04706

CALITATEA POARTĂ UN
NUME JOHNNY SHOES

DRAGU IONEL 23/06/2021

116362 M 2011
04717

REDOXITOS BAYER CONSUMER CARE AG 23/06/2021

116861 M 2011
04718

ASK SC AMC PHARMA SOLUTIONS SRL 23/06/2021

117678 M 2011
04696

www.agendasenzational.ro SC AGENDA SRL 23/06/2021

117316 M 2011
04707

tricomserv POMPE SC TRICOMSERV SA 23/06/2021

116491 M 2011
04709

OAKI SC XIBIT SRL 23/06/2021

125310 M 2011
04700

SEXXXPO - Târg erotic S.C. ROMEXPO S.A. 23/06/2021

117243 M 2011
04721

PROMPT SA TIMIŞOARA SC PROMPT SA 23/06/2021

116626 M 2011
04698

Cafe Especial Strauss Coffee B.V. 23/06/2021

118180 M 2011
04708

SEX PILL SC EXCLUSIVE PROMOTION SRL 23/06/2021
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116130 M 2011
04711

JURNAL MONDEN SC B1 TV CHANNEL SRL 23/06/2021

134697 M 2011
04701

ALIMENTA Târg internaţional
pentru industria alimentară

SC ROMEXPO SA 23/06/2021

116627 M 2011
04702

PARLIAMENT
Absolute Pleasure

PHILIP MORRIS BRANDS SARL 23/06/2021

117179 M 2011
04178

FAST & ECO SC FAST & ECO OIL CHANGE SRL 23/06/2021

116959 M 2011
04733

depozitul de cosmetice SC BEAUTY MANIA SRL 24/06/2021

116958 M 2011
04734

Beauty Mania SC BEAUTY MANIA SRL 24/06/2021

116862 M 2011
04726

PDPR MMX PATRONATUL
DETECTIVILOR

PARTICULARI ROMANIA

PATRONATUL DETECTIVILOR
PARTICULARI DIN ROMANIA

24/06/2021

116974 M 2011
04737

RICO SC RICO SRL 24/06/2021

116869 M 2011
04722

LEROY MERLIN
Preţuri uimitoare pentru

o casă primitoare

SC LEROY MERLIN BRICOLAJ SRL 24/06/2021

116926 M 2011
04738

Mr. Pufulete SC COSELI SA 24/06/2021

116327 M 2011
04727

GREIF SC GREIF DETECT SRL 24/06/2021

127732 M 2011
04723

ULTRA med TOBRENO LTD 24/06/2021

133132 M 2011
04732

Studentie.ro
inscriere admitere

RENALO INVESTMENTS LIMITED 24/06/2021

116858 M 2011
04725

Compania de detectivi NEI SC COMPANIA DE DETECTIVI NEI
SRL

24/06/2021

116525 M 2011
04759

MUSIK CAFE SC NEW DEAL SRL 27/06/2021

116683 M 2011
04770

LARIOS LONDON DRY GIN BEAM GLOBAL ESPANA, S.L. 27/06/2021

117061 M 2011
04760

Arbust SC EUREKO ASIGURARI SA 27/06/2021

117060 M 2011
04761

Vlastar SC EUREKO ASIGURARI SA 27/06/2021

122930 M 2011
04772

servus! RED BULL GmbH 27/06/2021
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117062 M 2011
04762

Arbore SC EUREKO ASIGURARI SA 27/06/2021

117059 M 2011
04763

Sequoia SC EUREKO ASIGURARI SA 27/06/2021

116931 M 2011
04773

MOVING MOV'IN 27/06/2021

125162 M 2011
04776

MGI CORNELIU-TEOFIL TEAHA 27/06/2021

121446 M 2011
04774

AŞA-I ROMÂNUL SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

27/06/2021

117757 M 2011
04775

SEA LINE TRAVEL TUDOR VASILE MARIAN 27/06/2021

116644 M 2011
04739

European Movement MIRCEA OCTAVIAN
CONSTANTINESCU

27/06/2021

116562 M 2011
04750

ROBUSTA HEAVY METAL SC VES SA 27/06/2021

116645 M 2011
04740

Mişcarea Europeană MIRCEA OCTAVIAN
CONSTANTINESCU

27/06/2021

141676 M 2011
04756

DEPENDENT DE ARTĂ SC GALERIILE ARTMARK SRL 27/06/2021

119228 M 2011
04767

Dr. Life PANSIPROD DISTRIBUȚIE S.R.L. 27/06/2021

116824 M 2011
04768

ANOBLIE SC MEDIA INFO SRL 27/06/2021

116618 M 2011
04777

Hestia protection SC HESTIA PROTECTION SRL 27/06/2021

118181 M 2011
04757

Beraria La 100 de Beri SC GREEN FAIRY COMPANY SRL 27/06/2021

116496 M 2011
04769

AST ADVANCE SECURITY SC AST ADVANCE SECURITY SRL 27/06/2021

116828 M 2011
04744

FIONER CHEN GIROCAR TRADE SRL 27/06/2021

142251 M 2011
04753

DOBROGEA BIO PÂINE
ANTICĂ ROMANĂ

SC DOBROGEA GRUP SA 27/06/2021

118182 M 2011
04758

LA 100 DE BERI SC GREEN FAIRY COMPANY SRL 27/06/2021

116823 M 2011
04778

LUMITEH LED
Technology systems

SC TEHNOTON SA 27/06/2021
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116064 M 2011
04780

DELTA hospital
PROFESIONISTII
FAC DIFERENTA

DELTA HEALTH CARE SRL 27/06/2021

116984 M 2011
04749

EXTREMADURA
HEAVY DUTY

SC VES SA 27/06/2021

116865 M 2011
04742

SMANDY PROROM
SECURITY

SC SMANDY PROROM SECURITY
SRL

27/06/2021

116532 M 2011
04803

X - TILES SC DIGITAL MASTER SRL 28/06/2021

118069 M 2011
04752

Canisa Premium SC CANISA PREMIUM SRL 28/06/2021

118372 M 2011
04805

CERTITUDINEA.
Publicaţie de cultură,

spiritualitate şi atitudine

MANEA DUMITRU 28/06/2021

116533 M 2011
04804

PINACOTECA DIGITALĂ SC DIGITAL MASTER SRL 28/06/2021

116526 M 2011
04791

CTS Corner Coffee Tea Spice ROSHANIAN AFSHIN 28/06/2021

118661 M 2011
04793

Ducessa MIHAELA SAVU 28/06/2021

116492 M 2011
04794

NEK MUSIC SC NEK MUSIC PRODUCTION SRL 28/06/2021

119822 M 2011
04795

Emerald travel SC EMERALD TRAVEL SRL 28/06/2021

116628 M 2011
04798

TRESS lounge & caffee SC BMV PLATINUM SRL 28/06/2021

118070 M 2011
04781

Campionatul
National de Karting

FEDERATIA ROMANA DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

28/06/2021

141621 M 2011
04799

LUMINOR SC INTERSOFEX SRL 28/06/2021

141579 M 2011
04796

ProgSquad SC SUPPORT SOFTWARE QUALITY
ELIT CONSULTING SRL

28/06/2021

117990 M 2011
04800

TVpedia, din pasiune
pentru seriale tv

ENACHE DANIEL FLORIN 28/06/2021

116857 M 2011
04797

Suntem de partea ta SC BILLA ROMANIA SRL 28/06/2021

117158 M 2011
04782

PLATINUM LABEL DIAGEO BRANDS B.V. 28/06/2021

118071 M 2011
04802

PORUMBUL VESEL SC EDUARD & DALE SRL 28/06/2021
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117159 M 2011
04783

GOLD LABEL RESERVE DIAGEO BRANDS B.V. 28/06/2021

117091 M 2011
04784

SMART BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA 28/06/2021

116874 M 2011
04431

GEALAN SC GEALAN ROMANIA SRL 28/06/2021

117180 M 2011
04382

MODULO IT CONSULTANCY SC MODULO CONSULTING SRL 29/06/2021

117181 M 2011
04383

TENORA VOIP SOLUTIONS SC MODULO CONSULTING SRL 29/06/2021

117184 M 2011
04828

INTERAKTIV PROGRAM DE
CALCUL SISTEME KNAUF

KNAUF GIPS SRL 29/06/2021

117185 M 2011
04829

e. KNAUF Portal
comenzi online

KNAUF GIPS SRL 29/06/2021

116921 M 2011
04820

DB diamond boutique
diamante cu dragoste

SC SAFIR' 94 IMPEX SRL 29/06/2021

116346 M 2011
04830

HUMOTUSIN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET
DE RECHERCHE INDUSTRIELLE

29/06/2021

119321 M 2011
04821

COLLECT POINT
FAN courier

SC FAN COURIER EXPRESS SRL 29/06/2021

116929 M 2011
04806

MEDALIONUL
REPREZENTATIV SEMN

AL RECUNOŞTINŢEI

TOCACI MIHAI CRISTIAN 29/06/2021

116347 M 2011
04831

HUMAGRIP SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET
DE RECHERCHE INDUSTRIELLE

29/06/2021

117531 M 2011
04824

Cadou Pak SODEXO 29/06/2021

139053 M 2011
04810

ENERGIA VINE din SUFLET. KMG ROMPETROL SRL 29/06/2021

120058 M 2011
04808

TOTAL BUSINESS
SOLUTIONS

SC TOTAL BUSINESS SOLUTIONS
SRL

29/06/2021

115516 M 2011
04811

Dauphine SC LA LORRAINE SRL 29/06/2021

117774 M 2011
04812

ICEBERG SC CHROMATIC PROPERTIES SRL 29/06/2021

139052 M 2011
04809

ÎMPREUNĂ
PENTRU FIECARE

KMG ROMPETROL SRL 29/06/2021

116799 M 2011
04836

VIKI SC YAN SHI IMPEX SRL 29/06/2021
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116986 M 2011
04815

Super Star preparate
din Bucovina

SC SUPERSTAR COM SRL 29/06/2021

116373 M 2011
04819

BADI PRESTARI SERVICII MI-TU-HAZ SRL 29/06/2021

116563 M 2011
04826

DELICANTE SC CYROM ROMANIA SRL 29/06/2021

116985 M 2011
04816

Super chicken
preparate din Bucovina

SC SUPERSTAR COM SRL 29/06/2021

119823 M 2011
04817

NĂSTASE ŢIRIAC TROPHY SC MEDIA TIQUE SRL 29/06/2021

116564 M 2011
04827

WENZIGER SC CYROM ROMANIA SRL 29/06/2021

117079 M 2011
04818

RIX CAFE SC LEXA SRL 29/06/2021

116348 M 2011
04832

HUMISEC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET
DE RECHERCHE INDUSTRIELLE

29/06/2021

116619 M 2011
04833

GOLDEN DEALS SC MAGIC DEALS CORPORATION
SRL

29/06/2021

116620 M 2011
04834

MAGIC DEALS SC MAGIC DEALS CORPORATION
SRL

29/06/2021

117119 M 2011
03978

Amiabil TV SUSTAC ZENO DANIEL 29/06/2021

116972 M 2011
04842

KING ADVERTISER SC KING ADVERTISER SRL 30/06/2021

117246 M 2011
04852

CIORAPI DE SEBEŞ SC CISEROM SA 30/06/2021

117245 M 2011
04853

SEBEŞ SC CISEROM SA 30/06/2021

117160 M 2011
04837

DALLI - WERKE GmbH & Co. KG 30/06/2021

122954 M 2011
04854

MB' 95 SC MB 95 INTERFAM IMPEX SRL 30/06/2021

120979 M 2011
04839

RECREATE AMA BPO SOLUTIONS SRL 30/06/2021

117354 M 2011
04838

Hores LET'S WORK
TOGETHER !

SC HORES 2002 SRL 30/06/2021

118525 M 2011
04855

Prietenii emoţiilor TOHANEAN M CRISTINA ANGELA 30/06/2021

116493 M 2011
04847

P PAPARAZZI SC PERFECT VISION SRL 30/06/2021
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168239 M 2011
04844

ECOLOGIŞTII
CER - CLUBUL

ECOLOGIST ROMÂN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN 30/06/2021

117048 M 2011
04848

MASTER-TECH SC MASTER-TECH SRL 30/06/2021

120306 M 2011
04846

CADEXPERT SC CADEXPERT NET SRL 30/06/2021

117244 M 2011
04850

Sebeş Alege calitatea,
simte confortul!

SC CISEROM SA 30/06/2021

126865 M 2011
04840

TECHIR TECHIRGHIOL.RO
COSMETICS & SPA

STAN VIOREL -ADRIAN 30/06/2021

116992 M 2011
04841

SC King Club SC CLUB KING SRL 30/06/2021

116494 M 2011
04849

SecondTex SC SECONDTEXTILIASAM 2010 SRL 30/06/2021

117590 M 2011
04745

M CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREŞUL

SC MAGAZIN UNIVERSAL
MARAMURES SA

30/06/2021

159622 M 2018
04281

POD Apple Inc. 09/06/2021
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Referitor la publicarea m|rcii, Central Beacon, cu nr. de depozit M 2015 06454 Õi data de
depozit 30/09/2015, facem menÛiunea c| a fost publicat în BOPI nr. 10/2020 dintr-o eroare
material|.

Referitor la publicarea m|rcii, ALLVIEW ALLDRO, cu nr. de depozit M 2014 01238 Õi data
de depozit 24/02/2014, facem menÛiunea c| a fost publicat în BOPI nr. 10/2020 dintr-o eroare
material|.



- LISTA  AGENÚIILOR  SPECIALIZATE,  A  CONSILIERILOR
ÎN  PROPRIETATE  INDUSTRIAL{  ÔI  A  MANDATARILOR
AUTORIZAÚI  ÎN  PROPRIETATE  INDUSTRIAL{

- ANUNÚURI OFICIALE
- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL

PROPRIET{ÚII   INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu
vor putea fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare
sau în alt mod), f|r| autorizaÛia prealabil| a titularului dreptului de autor.

10. DIVERSE

- CENTRE  REGIONALE  PENTRU  PROMOVAREA
PROPRIET{ÚII  INDUSTRIALE  ÎN  ROMÂNIA



ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENÚII ÔI M{RCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de

invenÛie, Õi Regula 2.5, din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate
industrial|,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale c|ror nume figureaz| în lista anex| la prezentul Ordin,
precum Õi firmele specializate în proprietate industrial| se înscriu în REGISTRUL
NAÚIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE INDUSTRIAL{, cu menÛionarea
specializ|rii.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|.

Director General        
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Not|: Listele privind consilierii în proprietate industrial| s-au tip|rit conform datelor trimise de Camera NaÛional| a Consilierilor în
Proprietate Industrial|, din România. Pentru relaÛii suplimentare, v| rug|m s| v| adresaÛi secretariatului Camerei Consilierilor,
respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro.
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ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General



CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIET{ÚII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINÚATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ÔI M{RCI
Mariana HAHUE  Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,

din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208 
fax: +40 213.123.819 

1. ARGEÔ - UNIVERSITATEA DIN PITEÔTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, PiteÕti, 110040, JudeÛul ArgeÕ
Tel.: 0348 453 102
Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUÚÃ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro;  tel. 0746 101 580 
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROÔU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BAC{U - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDUSTRIE
str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317
Persoan| de contact: Ôtefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDUSTRIE
str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557
e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor
Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

4. BISTRIÚA-N{S{UD - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-N{S{UD
Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro
www.cciabn.ro
Adresa de corespondenÛ|: Camera de ComerÛ Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu, nr.
15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIÚA-N{S{UD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa
Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

   Mihaela COTOI

5. BR{ILA - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE ÔI AGRICULTUR{
str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BR{ILA
Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON
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6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare Õi consultanÛ|: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenÛ|: BraÕov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAÔOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoan| de contact - coordonator centru: Simona HRIÚCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenÛ|: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeÛul CLUJ
Tel.: 0264 401320
Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

8. CONSTANÚA - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE, AGRICULTUR{ ÔI NAVIGAÚIE
bd Alexandru L|puÕneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANÚA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854
Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA
Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

9. COVASNA Õi HARGHITA - ASOCIAÚIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeÛul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preÕedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenÛ|: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209,
Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

11. GALAÚI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAÚI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIÚ{
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 
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12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAÔI
Institutul NaÛional de Inventic| IaÕi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017
e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

13. MARAMUREÔ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ÔI
MIJLOCII, MARAMUREÔ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeÛul MARAMUREÔ
Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894
Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com
PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preÕedintele Institutului
Confucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoan| de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ÚÎÚU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDUSTRIE
str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

16. TIMIÔ - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE ÔI AGRICULTUR{ TIMIÔ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIÔ
Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com
www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA TimiÕ
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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